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Név: dr. Balásfalvi-Kiss András 

 

 

Jelenlegi munkahely: 4iG Nyrt. 

 

 

Beosztás: Társaságirányítási igazgató 

 

 

Megpályázni kívánt pozíció: (Informatikai tagozatvezető - alelnök, vagy méret 

szerinti tagozatvezető – nagyvállalati tagozat) 

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

2019- 4iG Nyrt., Társaságirányítási igazgató 

Fintech kezdeményezések szakmai támogatása, leányvállalati vezérigazgató (DOTO 

Zrt.). A 4iG Csoport növekedésének megfelelő belső folyamatok, működési modell 

kialakítása, szervezetfejlesztés (Minőségirányítás, Beszerzés, Belső Ellenőrzés, 

Compliance, Társaságirányítás területek felállítása). 

 

2017-2019 MKB Bank Zrt., Stratégiai kapcsolatok és B2C lojalitás vezető 

Mentorként az MKB Fintechlab támogatása, MKB digitális transzformáció támogatása. 

 

2016-2017 Magyar Posta Zrt., Lakossági hűségprogram vezető 

ÉnPostám program megújítása és adatvagyon stratégia elkészítése. 

 

2011-2015 Multipont Program Zrt., vezérigazgató 

A MOL és az OTP közös vállalatának felépítése, Multipont program megtervezése, üzleti 

modell és koncepció elfogadtatása, bevezetése és működésének irányítása. 

 

2007-2011 MOL Nyrt., Kiskereskedelem, lojalitás szakértő 

 

2004-2007 Rokonai Ügyvédi Iroda, ügyvédjelölt 
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Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

Nem voltam korábban tagja az IVSZ-nek. 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Az IVSZ évtizedes munkájának köszönhető, hogy az infokommunikációs szektor 

legfontosabb érdekképviseleti szervezetévé vált. Ez a szerepe a mostani gazdasági 

környezetben felértékelődik, meghatározó lehet nemcsak a szektor önképének további 

formálásában, hanem a szabályozási környezet digitalizációt támogató 

továbbfejlesztésében, a kormányzati digitalizációs stratégia alakításában és valós, 

eredményes akciókra történő lefordításában. Meglátásom szerint az IVSZ működésében 

a jövőben még jobban fókuszba kell kerülnie – felvállalt küldetésével összhangban – a 

hazai digitalizációnak, és ezzel együtt karakteresen képviselnie és támogatnia kellene a 

szervezetnek a nemzetközi kitörési lehetőségeket. 

 

Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

 

A digitalizáció és a fenntarthatóság elkötelezett híveként, egyben egy dinamikusan 

növekvő ICT vállalat képviselőjeként – közepes és nagyvállalati környezetben is 

megtapasztalva a digitalizáció kihívásait – hatékonyan és hitelesen képviselhetem az 

IVSZ céljait, előre mozdíthatom azokat az ügyeket, melyek évek óta lassítják a hazai 

digitalizációt, fékezik a versenyképesség javulását. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

1. Digitális közművek (eID, AFR+, Nemzeti Adatvagyon, szabályozási környezet, Hazai 

Felhő) 

2. Információbiztonság (szabályozási környezet, nemzetközi kitörés)  

3. Agrárinformatika (klímaváltozás hatásainak kezelése informatikai eszközökkel, 

adatvagyon, nemzetközi kitörés)  

4. Fintech (AFR+, bank-fintech együttműködések, szabályozási környezet) 

5. Fenntarthatóság (digitalizáció, ESG digitalizáció)    

 

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

 

Heti 4 órát 

 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Nem töltöttem be korábban pozíciót az IVSZ-ben. 

 

 

 
Budapest. 2022. augusztus hó 5 nap. 
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Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő: 2022. augusztus 5. 
 

  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze Lipták Zsófiának. (liptak.zsofia@ivsz.hu; 
+36 70 943 9825) 
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