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Pályázati lap  

 
 

Név:   

Kornis György 

Pályázott pozíció:   

 

Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tag 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 
 

 

 

 

 

 

 

Jelenlegi munkahelye 

 

SZÁMADÓ Kft 

Beosztása:  

ügyvezető 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

A SZÁMADÓ Kft.-t 1996-ban alakítottuk tulajdonostárainkkal. Azóta fejlesztjük 

a vállalatirányítási rendszereinket. Az egykor 4 fős kis vállalkozás ma 12 fős, a 

fejlődés ugyan nem töretlen, de lényegében tükrözi a hazai gazdasági élet 

hullámzásait.  

Végzettségem: Vendéglátóipari üzemgazdász. 

Nyelvtudás: német és angol középfok 

 

 

 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel (amennyiben már betöltött az IVSZ-ben 

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

Az IVSZ-ben hosszú évek óta végzek különféle társadalmi munkát. Voltam 

évekig munkacsoport vezető (elektronikus ügyvitel munkacsoport), 

képviseltem az IVSZ-t, amíg voltak gazdasági informatikai civil egyeztetések, 

ezek pár éve teljesen megszűntek. Az Ellenőrző és Számvizsgáló bizottságnak 

több cikluson keresztül vagyok az elnöke.  

 

 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

Az IVSZ tevékenységével kapcsolatosan általános jellegű kérdésekben e pozíció 
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pályázása kapcsán nem kell megnyilatkozni.  

Ami a bizottsági tagsági pályázatomat illeti: A most lejárt mandátumú bizottság tagjaival 

kialakítottunk egy, a korábbi sematikus bizottsági munkavégzést felváltó, új 

munkastílust, pontosabban módszert. Minden olyan szállítót áttekintünk, akinek a 

vizsgált évben félmillió Ft-ot, vagy annál többet fizetett ki a szövetség. Ezek számláit, 

szerződéseit esetenként bekérjük, és kérdéseket teszünk fel.  

Célom, hogy a következő ciklusban ez a módszer végeleges gyökeret verjen az IVSZ 

ezen biztossága munkájában.  

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

ld. előző pontban. 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

IVSZ-ben, miért fontos ez a terület az IVSZ tagoknak: 

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság olyan kérdéseket tesz fel, amit a tagok 

tennének fel, ha mindegyikük el tudna jutni az elnökséghez, a vezetőkhöz, bele 

tudna nézni a szerződésekbe, főkönyvbe, stb. A klasszikus tagi kíváncsiság 

intézményes, szervezeti képviselete ez a bizottság. 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

a múltat 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

a pályázott funkció esetében ez irreleváns. 

1. 

2. 

3. 

Mennyi időt tud fordítani a pályázott pozíciójára? (óra/ hét) 

Amennyit az elmúlt 9 évben. Annyit, amennyi az ellátásához szükséges.  

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

 

nem 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

a pályázott funkció esetében ez irreleváns. 

 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

a pályázott funkció esetében ez irreleváns. 

 

 

Kedvenc applikációja? 

a pályázott funkció esetében ez irreleváns. 

 

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

fotózom, de ennek sincs köze a megpályázott funkcióhoz. 

 

 

 
Budapest, 2015. április hó 12 nap. 
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Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő a méret szerinti (MIKRO, KKV, NAGYV, MULTI) 

tagozatvezetői pozíció esetében: 2015. április 30. (csütörtök), 12.00 óra! 

 

Beküldési határidő az Általános elnökségi tagi, Számvizsgáló Bizottsági, Etikai 

és Fegyelmi Bizottsági pozíciók esetében: 2015. május 18. (hétfő) éjfél 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze az IVSZ irodának. (Tel.: 1/266-6346 

vagy 70/392-2046) 

mailto:jeloles@ivsz.hu

