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Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések:   

1. Budapesti Közzgazdaságtudományi Egyetem Számvitel és Vállalatfinaszírozási 

szakirányain szereztem diplomát kitűntetéssel 1995-ben. 

2. IFUA Horváth & Partner Kft.-nél dolgoztam mint stratégiai és controlling 

tanácsadó a MOL, Richter Gedeon, TVK, Hajdú-Bét, Electrolux stb. Vállalatoknál 

1994-1998 között. 

3. Oracle Hungary Kft.-nél 1999. Január 1-től dolgozom a Konzultációs üzletág 

keretében, ahol voltam projektvezető, sales manager és 2009-től a Konzultáció 

vezetője vagyok, valamint 2014. Június 1-től az Oracle Hungary Kft. Ügyvezető 
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igazgatójának általános helyettese az operációért – flotta menedzsment, facility, 

telekommunikáció stb. –való felelősséggel. 

4. Corvinus Egyetem Vezetési és Szervezési Tanszékének keretében óraadó 

Komplex szervezetek vezetése és Információs rendszerek témakörben. 

 

 

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

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

Hivatalos poziciót nem töltöttem be. 

 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

IVSZ-nek mint szakmai szervezetnek stratégiai szerepe kell, hogy legyen 

 Az ország információ-technológiai korszerűsítési programjainak kidolgozásában 

és elfogadtatásában a magyar kormányzati szervezetekkel való egyeztetés során. 

 „Motorként” résztvenni a közigazgatás informatikai korszerűsítésében, 

fejlesztésében, EUs források minél nagyobb mértékű allokálásának elérése  ezen 

célok megvalósítására.  

 Részvétel a jelenleg is folyó internet konzultációban, az ország digitális tudásának 

és a képességek kialakításában való részvétel. 

 Az IVSZ növekvő szerepével párhuzamosan a növekvő szervezet működésével 

kapcsolatosan az átláthatóság, tervezhetőség biztosítása. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

Oracle Hungary Kft. Már régóta a nagyvállalati szekció tagja és aktív részese a 

szervezetnek, az IVSZ feladatinak növekedésével, illetve ehhez kapcsolódó szükséges 

szervezeti működés átalakításának támogatása a részemről a nagyvállalati működési 

tapasztalataim alapján, valamint ehhez szükséges tervezési-, beszámolási- és 

ellenőrzési feladatok támogatása. 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

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

Mivel a szervezet egyre nagyobb szerepet tölt be az érdekérvényesítésben, az EU 

források informatikai célokra történő allokálásában, fontos, hogy az ehhez kapcsolódó 

tevékenységek, de magának a szervezet működése, gazdálkodása átlátható legyen és ez 

biztosítva legyen hatékony ellenőrzési rendszer is. 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

IVSZ tagvállalatok hisznek a szervezet felelős gazdálkodásában és abban, hogy a 

szervezet költségvetése a szervezet által kitűzött célok megvalósulása érdekében kerül 

felhasználásra. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1. A szervezet változása alapján a belső működést támogató rendszer kialakítása és az 

ellenőrzési rendszer újragondolása. 

2. Tervezési- és beszámolási rendszer újragondolása. 

3. Pályázati rendszer, támogatások kezelésének transzparens működtetése. 

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

Ha szükséges legalább havi egy megbeszélés, heti 1 óra, ameddig kialakul a belső 

ellenőrzési és követési rendszer, ennél több időt kell allokálnom az ellenőrzési rendszer 

kialakítására – beszámolók, jelentések, eltérések kezelése, akciótervek kidolgozása stb. 
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Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

 

Nem. 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

Dr. prof Horváth Péter, Stuttgart 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

„Nehéz edzés, könnyű mérközés”. 

 

Kedvenc applikációja? 

Kedvenc nincs, csak hasznos: wikipedia. 

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? Hadtörténet – főleg a hosszú XIX. Század, 

tanítás 

 

 

 

 
Budapest, 2015. ……….….. hó ……………. nap. 

 

 

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

