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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:
- Az ISACA Hungary Chapter elnökhelyettes közel egy évtizedig.
A ISACA az informatikai auditorok nemzetközi szervezete.
- CIO több nagy cégnél, pl. Malévnál,
- Magyarországi első ember IT-szolgáltató cégnél, pl. EDS.
- Ma már igazságügyi szakértőként tevékenykedem.
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:
- A jelenlegi ciklusban is dolgoztam a Bizottságban, ahol jó vitákkal mindig sikerült
egységes álláspontot kialakítani.
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:
- Ha az nem ellentétes az elnökség elképzelésével, akkor önállóbb, illetve aktívabb EB.

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a.
Tel.: 06-1-266-6346; E-mail: jeloles@ivsz.hu

Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget?
Szeretném segíteni a szakmát és a tagságot, hogy a tisztességes szereplők járjanak
jól, és ne a tisztességtelenek.
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:
1. Hasznos lenne a Bizottság nagyobb aktivitása, de ez egyeztetendő az Elnökséggel.
2. Lehetne önállóan is vizsgálatokat indítani, de ez is egyeztetendő az Elnökséggel.
3.
4.
5.
Csak az Etikai Bizottságra vonatkozókat írtam, arra pedig nincs több konkrét ötletem,
mert jól működik.
Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét)
Ha szükséges, akár heti egy-két órát is, de a gyakorlatban ennek csak tört részére volt
szükség.
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:
Az Etikai Bizottság feladatait közösen oldottuk meg és nagyon jól tudtuk megvitatni az
eseteket. A döntéseink minőségét talán az jellemezheti, hogy nem kérdőjelezte meg
azokat senki.
(Viszonyításként említem meg, hogy a másik kamaránál tudok olyan etikai döntésekről,
amelyeket nem csak szóban, de még bíróság előtt is megtámadtak.)
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