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Pályázati lap  

 
 

Név:  Csányi Péter 

 

 

Jelenlegi munkahely: OTP Bank Nyrt. 

 

 

Beosztás: vezérigazgató-helyettes (Digitális Divízió) 

 

 

Megpályázni kívánt pozíció: (digitális transzformációért felelős alelnök, vagy 

független elnökségi tag) 

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

2006-ban a londoni City University gazdaságtudományi szakán diplomáztam, majd 2007-

ben a madridi IE Business School-ban tettem pénzügyi mesterdiplomát, illetve 2015-ben 

az amerikai Kellogg School of Management-en szerztem Master of Business Administration 

(MBA) diplomát. Pályafutásom 2006-ban a Merrill Lynch londoni irodájában kezdtem, ahol 

pénzügyi szervezetek vállaltfinanszírozási projektjein dolgoztam az egyetem mellett 

részmunkaidőben. 2007-2011 között a Deutsche Bank londoni irodájában dolgozotam, 

kezdetben elemzőként, majd pénzügyi tanácsadóként vállalatfinanszírozási területen 

(közép- és kelet-európai vállalati ügyfelek részére). 2011-2016-ig a McKinsey & Company 

Inc. tanácsadó cégnél dolgoztam szenior tanácsadóként. 2016-ban csatlakoztam az OTP 

Bankhoz a Digitális Értékesítési és Fejlesztési Igazgatóság ügyvezető igazgatójaként, 

majd az agilis transzformációt követően 2019-től az Omnichannel Tribe vezetéséért 

feleltem. 2021. márciusától vagyok az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, az IT Divízió 

(2021 május 1-jétől Digitális Divízió) vezetője. 

2020-tól a horvátországi OTP banka d.d. Felügyelő Bizottságának elnöke, emellett az OTP 

Mobil Kft. Felügyelő Bizottságának tagja, a Magyar Bankszövetség Digitalizációs 

Munkacsoportjának vezetője és a Mastercard European Advisory Board tagja. 2021. április 

16-tól az OTP Bank Igazgatóságának tagja és szintén ebben az évben Az év legsikeresebb 

ICT-menedzsere. 2022-ben a Magyar Bankszövetség Aranykaptár díjazottja a digitális 
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fejlődésben végzett szerepvállalásért és a bankszövetség digitalizációs tevékenységének 

irányításáért. 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

Hivatalos kapcsolat eddig nem volt, de számos ponton voltak és vannak közös 

egyeztetések és projektek a jelenlegi elnökkel és számos elnökségi taggal. 

 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

A digitális forradalom alapjaiban változtatja meg a magánemberek, dolgozók, privát 

szektor és állami szektor működését. Az átalakulás sebessége egyre fokozódó ami 

szorosabb együttműködést és szimbiózist kíván meg a különböző szereplőktől 

amennyiben a kívánt hatásokat el szeretnénk érni. Továbbá a különböző szektorok és 

azon belül is a vállalatok digitális fejlődési üteme ma már túlmutat a informatika, 

távközlés és elektronika területén és szerves részévé válik a cégek működésének. Egyre 

több cég érzi fontosnak saját kompetencia kiépítését a hosszú távú versenyképesség 

kialakításáért. Véleményem szerint, az IVSZ érdekképviseletének – már korábban 

megkezdett – kiszélesítése és még mélyebb összehangolása az új kormányzati 

struktúrával remek lehetőséget ad Magyarország digitális képességeinek 

továbbfejlesztésében.  

 

Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

Abban hiszek, hogy a digitális transzformáció tekintetében már nem az a kérdés, hogy 

miért kell csinálni, hanem sokkal inkább a „hogyan” csináljuk hatékonyan a kérdés. A 

külföldi tapasztalataim, valamint az OTP Bankban vezetett agilis transzformációban 

szerzett tapasztalatokkal hiszem, hogy hatékonyan tudnám támogatni az IVSZ céljainak 

elérését. Továbbá egyéb pozícióim miatt is (pl. Bankszövetség Digitalizációs 

Munkacsoport vezető) rendszeresen egyeztetek fő döntéshozókkal, amit úgy gondolom 

hasznosíthatnék az IVSZ céljai elérésére is. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1. Hatékony és motiváló nemzeti informatikai és digitalizációs utánpótlás képzés 

fejlesztése a megfelelő humán erőforrás biztosításához 

2. Szektorokon átnyúló alapinfrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés lehetőségeinek 

vizsgálata a hatékonyságjavítás érdekében 

3. Digitális tudatosságfejlesztés, edukáció mind fogyasztói, mind KKV szektorban 

(különös tekintettel kiberfenyegetettség, visszaélések) 

4. Mesterséges intelligencia adta lehetőségek kiaknázása valamint széleskörű edukációja 

5. Regionális együttműködések kialakítása, legjobb gyakorlatok behozatala és a magyar 

megoldások regionális elterjesztése 

 

 

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

Heti 5-10 óra közötti időt mindenképpen és szükség esetén időszakosan többet is.  

 

 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
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n/a 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budapest. 2022. 08 hó 23 nap. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő: 2022. augusztus 23. 
 

  

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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