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Pályázati lap általános elnökségi tag pozícióra 

 
 

Név:  Nieder Jenő 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 
 

 

Jelenlegi munkahelye: PortfoLion Zrt. (OTP 

Bank Nyrt. 100%-os leányvállalat) 

 

 

Beosztása: Vezérigazgató-helyettes 

 

  

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

2006-tól közel 10 éven keresztül a KBC Securities befektetési banknál nemzetközi 

vállalatfelvásárlási és vállalatértékesítési tanácsadással foglalkoztam, főként 

telekommunikáció és IT vonalon.  

2016 februárjától a PortfoLion Zrt befektetési igazgatójaként, majd 2018 elejétől 

vezérigazgató-helyettesként a szervezet szakmai irányítása tartozik hozzám. Az elmúlt 

évek során az informatikai és telekommunikációs piac lett a PortfoLion legfőbb 

befektetési területe. A szektor iránti elhivatottságunkat jól mutatják az utóbbi pár évben 

megvalósított befektetéseink: Codecool, Starschema, Tresorit, Shiwaforce, VCC Lice, 

BanzaiCloud, SEON, szallas.hu, pepita.hu, mind a digitalizációt, illetve a digitális 

transzformációt elősegítő társaságok. A felsorolt társaságok többségében igazgatósági 

tagként, vagy állandó meghívottként veszek részt a stratégiaalkotásban. 

 

Közel 15 évnyi befektetési és M&A tapasztalatomat a Corvinus Egyetemen szerzett 

vállalati pénzügy és aktuárius diplomám, valamint a CFA diplomám (USA-beli pénzügyi 

képzés) támogatta. A képzést követően elnökségi tagként vettem részt a hazai CFA 

Hungarian Society munkájának megszervezésében. 
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2019 óta a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület elnökségi tagjaként a hazai 

befektetői társadalom érdekérvényesítését és további növekedési lehetőségeit próbálom 

elősegíteni. 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

A PortfoLion Zrt vezetőjeként folyamatosan jelen vagyok az IVSZ által szervezett 

eseményeken, mert kiemelten fontosnak tartom, hogy az iparág aktuális témáiról 

rendszeres és friss információink legyenek. Az OTP Csoport tagjaként folyamatosan 

keressük az együttműködési lehetőséget a szövetséggel.  

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

A hazai piacon erős szakmai szervezet az IVSZ, melynek munkáját nemzetközi szinten 

szeretném erősíteni, mind befektetői, mind szakmai körökben. 

Meggyőződésem, hogy sok esetben a hazai szereplők tőkehelyzetének 

optimalizálásában, illetve az esetleges stratégiai szinergiák kihasználásában tudnék a 

tagság és az elnökség hasznára lenni. Ezt portfoliócégeink szintjén hatékonyan tudtuk 

megvalósítani. 

A digitális transzformáció, digitalizáció fontosságát PortfoLion-os PR tevékenységünkkel 

is folyamatosan támogatjuk. 

 

Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tag pozíciót?  

 

Portfoliócégeinken keresztül saját bőrömön érzékelem a piaci lehetőségeket és 

kihívásokat, kiemelten fontos számomra a hazai és nemzetközi IT iparág fejlődése, 

fejlesztése. Több ponton látom az iparági szereplők nemzetközi szintű kooperációjának 

lehetőségeit, melynek erősítéséhez szeretnék aktívan hozzájárulni. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1. A tagság és az IVSZ nemzetközi ismertségének fejlesztése 

2. Gyártó- és szolgáltatószektor újabb területeinek digitalizációja 

3. Digitális transzformáció szükségességének erősítése 

4. IT szakemberképzés fellendítése 

5. Iparágon belüli stratégiai együttműködések elősegítése 

 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ általános elnökségi tag pozíciójára? (óra/ 

hét) 

 

Heti 4 órával tudnék hozzájárulni az IVSZ működéséhez. 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Eddig nem töltöttem be pozíciót az IVSZ-ben. 
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Budapest. 2020. augusztus hó 20 nap. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2020. augusztus 20. 

(csütörtök), 12 óra 

 

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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