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Jelenlegi munkahelye 

 

                 PTE-IKJK    &    BSP&Partners 

 

Beosztása:  

 

                 Kutató    &    szakértő 

 

 

 

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 (amennyiben már betöltött az IVSZ-ben 

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

 

- 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. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

 

  Szeretném segíteni a szakmát és a tagságot, hogy a tisztességes szereplők járjanak 
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jól, és ne a tisztességtelenek. 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

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

 

   -  Segíti, hogy a szakmának és tagságnak jobb legyen a hitele a társadalomban. 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

 

   -  Teljes elfogultság-mentesség és aktivitás. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 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. 

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

  Ha szükséges, akár heti egy-két órát is, de a gyakorlatban ennek csak tört részére volt 

szükség. 

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

   Veszprémi Igazságügyi Szakértői Kamara  -  Etikai Bizottság tagja 

   Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara  -  Etikai Bizottság tagja 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

  -  Legyen erőnk, hogy megváltoztathassuk a megváltoztathatót, 

     legyen türelmünk,hogy elviseljük a megváltoztathatatlant és  

     legyen bölcsességünk, hogy különbséget tudjunk tenni köztük! 

Kedvenc applikációja? 
  -  Calendar   

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

  - szakmapolitikai témák,  sport,  család. 

 

 

 
Budapest, 2015. 05. hó 17. 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) 
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