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Pályázati lap  

 
 

Név: Klotz Tamás 

 

Pályázott pozíció: Számvizsgáló és Ellenőrző 

Bizottság 

 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 

 

 

 
 

 

Jelenlegi munkahelye: Telenor Magyarország 

Zrt. 

 

Beosztása: Üzleti intelligencia osztályvezető 

Ügyfélérték-menedzsment 

Igazgatóság 

 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

Karrier útvonal: 

 Telenor Magyarország, bi-manager 

 Magyar Posta Zrt., informatikai igazgató 

 Microsoft Magyarország Kft., national technology officer 

 Informatikai Vállalkozások Szövetsége, főtitkár 

 Oracle Hungary Kft., regionáis marketing- és üzletfejlesztési menedzser 

 Oracle Hungary Kft., marketingigazgató 

 Oracle Hungary Kft., üzletfejlesztési igazgató 

 Oracle Hungary Kft., partnerkapcsolati igazgató 

 Oracle Hungary Kft., üzletfejlesztési (presales) menedzser 

 Oracle Hungary Kft., értékesítési konzultáns és projektmenedzser 

 IQSYS Informatikai és Tanácsadó Zrt., projektmenedzser, programozó 
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 Számítástechnikai Kutató Intézet (SZKI), research fellow, kutató 

Végzettség: 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MBA 

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, villamosmérnök 

Végzettség: MBA-diplomás villamosmérnök 

 

 

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

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

2008-2010 - főtitkár 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

Az IVSZ az informatikai, távközlési és elektronikai iparágak közös platformja, a 

közvetlen üzleti célok felett álló ügyek, iparági és társadalmi érdekek képviselője. 

Iránytű, tudástár és kommunikációs szervezet az üzleti- és politikai döntéshozók 

támogatására és az informatikai szektor elismertségének javítására. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

Mint korábbi főtitkár az IVSZ hatékony működésének támogatásában szeretnék aktív 

szerepet vállalni. Korábbi tapasztalatom és ebben a szerepkörben betöltött munkám 

segítség lenne a Szövetség számára. 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

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

A rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása a tagság érdekében. 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

A jól megfogalmazott célok érdekében a kitartó, szorgalmas tevékenység. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1.Oktatás, szakemberképzés, 

2.Gazdasági erőforrások fellendítése (pályázatok) 

3. Érdekképviselet 

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

Heti 3-4 óra. 

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

Nem. 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

Frederick Baksaas 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

„No risk, no fun” 

 

Kedvenc applikációja? 

VoxNote 
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Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

Sport 

 

 

 
Budapest, 2015. május 18. 

 

 

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

