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Pályázati lap általános elnökségi tag pozícióra 

 
 

Név:  Wenczel Richárd 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 

 

Jelenlegi munkahelye 

formailag: EMC Magyarország Kft. 

 

Beosztása:  

Vmware Country Lead - Hungary 

  

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

1996-ban végeztem közgazdászként. Dolgoztam multinál, kis magyar vállalkozásnál, 

saját vállalkozásomnál és az államigazgatásban is. Vezettem különböző projekteket, 

néhány fős szervezeti egységeket, illetve a NAV mintegy 1300 fős informatikáját. 

Tanácsadóként felmértem, megvalósítottam, teszteltem, átadtam. Projektvezetőként 

megterveztem, megcsináltattam és adminisztráltam. Értékesítőként, marketingesként 

árultam és hirdettem. Vezetőként üzemeltettem, felügyeltem, fejlesztettem, 

beszereztem. Stratégaként vízionáltam, egyeztettem, terveztem, elindítottam. 

Menedzserként motiváltam, irányítottam, felügyeltem, kontrolláltam, koordináltam, 

számonkértem. 

 

1996-2001: Oracle: tanácsadó, projektvezető, konzultációs igazgató-helyettes 

2002-2006: Konzorcia Kft.: értékesítési és marketing igazgató 

2006-2010: Orenda Consulting: partner, közben Fidesz informatikai munkacsoport 

szakmai titkár 

2010-2012: NAV informatikai szakfőigazgató 

2010-2013: Magyar Posta Zrt. FB Elnök 

2012-2013: NISZ vezérigazgatói főtanácsadó 

2013-: Vmware Country Lead Hungary 

 

Részletes önéletrajz elérhető a LinkedIn-en, melyhez bejelentkezés nem szükséges: 

http://hu.linkedin.com/pub/richard-wenczel/50/191/a90 

 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

2014-ben megválasztottak általános elnökségi tagnak. 

Az elnökségi munka mellett részt vettem az oktatási munkacsoport munkáiban is. 

http://hu.linkedin.com/pub/richard-wenczel/50/191/a90
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Az IVSZ feladatai megítélésem szerint az alábbi csoportokba sorolhatók: 

- A tagvállalatok üzleti érdekeinek védelme, támogatása lobbizás azok érdekében. 

Ide sorolható minden olyan típusú tevékenység, amelynek direkt hatása van a 

piacra, növeli a tagvállalatok által elérhető piac méretét, védelmet nyújt tagjai 

számára vagy az anyagi körülmények javítását célozza. Példaként az operatív 

programokban helyt kapó informatikai fejlesztések arányának növelését, az IVSZ 

által bevezetett védjegyet, vagy a tagvállalatok által felhasználható források 

megszerzését említeném. Fontos, hogy az IVSZ-t direkt módon, vagy partner 

szervezetin keresztül (pl: NHIT) továbbra is bevonják a jogszabályok 

előkészítésébe, véleményét meghallgassák, kritikai észrevételeit mind többször 

megfogadják. Fontos, hogy proaktív módon tegyen javaslatokat a politikusoknak, 

állami döntéshozóknak a piaci szabályozások módosítására, fejlesztési 

koncepciókra, stratégiai jövőkép kialakítására. A vállalkozások számát, a benne 

dolgozók létszámát és az ágazat GDP-ből való részesedését tekintve fontos annak 

elismertetése, hogy a természeti erőforrások tekintetében szegény hazánkban ez 

az ágazat a gazdaság egyik „húzóágazata”, és ennek megfelelően érdemes lenne 

a fejlesztésére, szabályozására ennek függvényében tekinteni. Gondolok itt 

elsősorban az oktatási rendszer olyan irányú átszervezésére/bővítésére, hogy az 

egyre fokozodó szakemberhiányt csökkentse, vagy a vállalkozásfejleszt támogató 

pénzügyi, adózási, finanszírozási környezet kialakítására. 

- DIGITÁLIS TRANSZFORMÁCIÓ. A robbanásszerűen felgyorsult fejlődésben és az 

ez által indikált megjósolhatatlan változásokban rendkívüli felelősség hárul az 

IVSZ-re, hogy a gazdaság, a politika és a társadalom minél felkészültebben élje 

meg a változásokat, a gazdaság erősítse versenyképességét. Fontos az ágazat 

eredményeinek megismertetése más ágazatok képviselőivel, az eszközök 

bemutatása, és a megalapozatlan vagy túlzott félelmek kezelése, megszűntetése. 

Ezzel az evangelizációval az IVSZ hosszú távú és növekvő piacot teremt az 

ágazat szereplői számára. 

 

Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tagi tisztséget?  

 

Az IVSZ általános elnökségi tagjaként a fentiek alapján elsődlegesen az alábbi 

területekkel foglalkoznék legszívesebben.  

- Digitális Transzformáció 

- Fontos a nemzetközi tapasztalatcsere, külföldi eredmények, működőképes 

modellek átvétele. Részvétel a DIGITALEUROPE ülésein, rendezvényein. 

- IT evangelizáció, az eredmények és lehetőségek bemutatása más ágazatok 

számára 

- különös tekintettel az oktatási ágazatra legyen szó alapfokú, vagy magasabb fokú 

oktatásról. 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1. Jó kapcsolat kialakítása és fenntartása a várhatóan megváltozó kormányzati struktúra 

és a decentralizált EU forráselosztó rendszer szereplőivel 

2. KKV és vállalkozásbarát szabályozási környezet kialakítása, fenntartása és 

monitorozása 

3. Nemzetközi „best practice” hazai megvalósítása – PITCOM, UK. 

4. Stratégiai ágazat – kimondva kimondatlanul – elismertetése, a szakemberképzés 

előmozdítása 

5. Evangelizáció – idézet az IVSZ missziójából: „fellép az IKT hatékony társadalmi 
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hasznosulásáért” 

 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnökségi tagi pozíciójára? (óra/ hét) 

6—8 óra 

 

Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Általános elnökségi tag 2014-től. 

- Az IVSZ képviselőjeként vettem/veszek részt a fővárosi Tematikus Fejlesztési 

Program: Munkahelyteremtés és Gazdaságélénkítési munkacsoportjában. Az elfogadásra 

javasolt koncepcióban a munkám eredményeképpen az infokommunikáció, mint kiemelt 

iparág került be. A közgyűlési elfogadás után kerülnek megfogalmazásra a konkrét 

projektek, intézkedések (pl.: iparűzési adó csökkentése a kiemelt ágazatoknak.) 

- Az IVSZ álláspontjának képviselete a sajtóban az internetadó kapcsán. 

 

A csapat tagjaként is be lehet számolni csapatsikerekről: 

- -A kormányzati kommunikáció átvette az IVSZ számításait az ICT szektor 

gazdasági hatásairól 

- Jeletős szerepe volt az IVSZ-nek az internetadó megakadályozásában 

- sikeres projektek és együttműködések EU-s projektekben (pl.: GOP 3.3.4) 

 

 

 
Budapest, 2015. május hó 14 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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