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Jelenlegi munkahelye HP Informatikai Kft. 

 

 

Beosztása: Üzletfejlesztési igazgató 

 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

2013. - Hewlett-Packard SEE / Üzletfejlesztési igazgató (ES) 

 

2010. - Hewlett-Packard / Üzletág igazgató (ES - Államigazgatás) 

 

2005. – 2010. Hewlett-Packard / Értékesítési vezető (ES - Államigazgatás) 

 

2001. – 2005. SIEMENS Rt. – Siemens Business Services / Key account manager 

 

1997 - 2001. SYSTREND Számítástechnikai Rt / Államigazgatási csoportvezető 

 

1993 – 1997 Informatikai mérnők, Műszaki tanár 

 

 

 

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

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

 

2010. 10 -2014. 02. ICT KKV Növekedés katalizátor munkacsoport 

 

2012.05 – IVSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsági tag 
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Az IVSZ tevékenységének célja kell legyen az ICT szektor minél szélesebb képviselete, 

taglétszámának növelése, az oktatástól kezdve a kezdő és közepes vállalkozásokon 

keresztül egészen a multinacionális cégekig bezárólag. Az IVSZ-nek értéket kell 

teremteni, képviselni és továbbítani, hogy tagjai profitálhassanak tevékenységéből, ami 

által az IVSZ elismertsége is növekszik. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

 

Az elmúlt évek során az IT szakmában és az IVSZ-ben eltöltött aktív részvételem 

eredményeként rendkívül sok tapasztalatra tettem szert, amiket felhasználva 

meggyőződésem, hogy aktívan hozzátudok járulni az IVSZ további sikereihez. 

 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

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

 

Az etikus piaci viselkedés minden IVSZ tag érdeke, ami felett az IVSZ Etikai bizottsága 

őrködik. Továbbá a bizottság az IVSZ Tanúsító védjegyezési rendszer Felügyeleti 

Testületének feladatkörét is ellátja. 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

 

Az objektív, pragmatikus megközelítést. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1. Mobilitás 

2. Oktatás 

3. Startup – KKV fejlesztés 

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

 

Minimálisan 2 óra / hét, ami igény szerint növekedhet. 

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

 

as simple as possible 

 

Kedvenc applikációja? 

 

Waze 

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

 

Kirándulás 
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Budapest, 2015. április hó 28 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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