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Pályázati lap  

Számvizsgáló és Ellenőrző Bizottság pozícióra 

 
 

Név:   

Klotz Tamás 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 

 
 

Jelenlegi munkahelye: IdomSoft Zrt. 

 

 

Beosztása: Szolgáltatás menedzsment Divizió vezető 

 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

Karrier útvonal: 

 

• IdomSoft Zrt, Szolgáltatás menedzsment Divizíó vezető 

• Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt, Interim CIO 

• SAP Hungary Kft.,  Senior Tanácsadó 

• Telenor Magyarország, bi-manager 

• Magyar Posta Zrt., informatikai igazgató 

• Microsoft Magyarország Kft., national technology officer 

• Informatikai Vállalkozások Szövetsége, főtitkár 
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• Oracle Hungary Kft., regionáis marketing- és üzletfejlesztési menedzser 

• Oracle Hungary Kft., marketing és 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 

• Számítástechnikai Kutató Intézet (SZKI), research fellow, kutató 

Végzettség: 

• Rochester University eMBA 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, MBA 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, villamosmérnök 

Végzettség: MBA-diplomás villamosmérnök 
 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

2015-2018 Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság 

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. 

Szövetség a Digitális gazdaságért és a digitalizáció katalizátora, iránytű, tudástár és 

kommunikációs szervezet az üzleti- és politikai döntéshozók támogatására a digitális 

transzformáció megvalósításáért és az informatikai szektor elismertségének javítására.  

 

Miért kívánja betölteni a megjelölt 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, az elmúlt ciklusban az ESZB tagjaként támogattam 

az IVSZ tevékenységét. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1.Oktatás, szakemberképzés, 

2.Gazdasági erőforrások fellendítése (pályázatok) 

3. A Digitális transzformáció katalizálása, gyorsítása 

4. IT és más iparágak együttműködése Ipar4.0, eHealth,stb. 

5. Érdekképviselet 

 

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

Heti 3-4 óra. 
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Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

2015-2018 Mint a Számvizsgáló Bizottsági tagja a visszajelzésink, megjegyzéseink 

alapján sikeresen együttműködve az IVSZ elnökségével és az iroda vezetőségével 

támogattunk a felelős és szabályszerű működését a szervezetnek a tagság érdekében. 

2008-2010 Főtitkárként a következő néhány kiemelt eredményt sikerült elérni a 

Szervezet számára az Elnökség támogatásában: 

• Tagi létszám stabilizálása és kismértékű növelése a gazdasági válság idejében 

• Sikeresen beindítani az EUs projektekben a kövzvetlen részvételt 

• Elkészítettük az iparági felmérés és stratégiai megalapozó tanulmányokat 

melyeket kormányzatok hasznosítottak 

• Elkezdtük az IT oktatási tematizálását, fonbtosságát 

• Az iroda megbizható stabil pénzügyi és szervezeti működését biztosítottam.  

 

 

 
Budapest. 2018. május .. hó .. 13.. nap. 


