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Megpályázni kívánt pozíció: nagyvállalati tagozat - tagozatvezető

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát.
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai és vezetői
tapasztalatok, eredmények, elismerések:
 1994-ben gépészmérnökként kezdtem pályafutásomat a GE Hungary-nál, ahol
angliai és észak-amerikai projekteket vezettem,
 2001-től a GE Power Systems üzletág igazgatója voltam,
 2003-tól a Sanmina-SCI gyárigazgatója majd ugyanitt az európai és közel keleti LRS
divízió igazgatói pozícióját töltöttem be.
 2007-től az EON Hungária hálózati igazgatójaként, majd az EON Hungária (EHU)
üzleti folyamatok és teljesítés menedzsment igazgatójaként dolgoztam. 2011-től az
EON AG területén a hálózati és ügyfélszolgálati területet érintő hatékonyság-növelési
programokat irányítottam és a Lean kultúra meghonosodását vezettem az EON
Hungáriánál.
 2014-től MVM Elnök-vezérigazgatói főtanácsadójaként, majd 2016-tól NKM Nemzeti
Közművek Zrt. (korábban ENKSZ) Infrastruktúra vezérigazgató-helyetteseként
irányítottam az állami tulajdonba kerülő energiaelosztó társaságok átalakítását, a
mobilitás üzletág kialakítását.
 2019-től MVM Infrastruktúra vezérigazgató-helyettesekét irányítom az MVM
tulajdonosi joggyakorlása alá eső áram-, és földgázelosztó hálózati társaságokat, az
MVM Földgázhálózati Kft-t, az MVM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt-t és az MVM
Áramhálózat Kft-t és felügyeli az e-Mobi Nonprofit Kft, az MVM Mobilitás Kft, a
Flogiston Kft és a Watt-Eta Kft. tevékenységét.
 2021-ben Állami Vagyongazdálkodásért Érdeméremmel ismerték el munkámat.
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Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:
Úgy gondolom, hogy a digitalizáció jelenti a jövőt , a gazdaság fejlődésének sarokkövét.
Ügyfeleink minden eddiginél jobban igénylik a digitális megoldásokat az élet minden
területén, mely egyúttal új üzleti lehetőségeket is jelent az iparági szereplők számára.
Véleményem szerint a nagyvállalatoknak méretüknél és egyéb adottságaiknál fogva
alapvető szerepe van a digitalizáció elősegítésében. Fontos hogy a különböző
iparágakban tevékenykedő nagyvállalatok egymással, kkv-kkal, valamint
mikrovállalkozásokkal szorosabban együttműködjenek, mivel más-más szeletét látják a
gazdaságnak; ennek kiváló színteret ad az IVSZ.
A digitális társadalom kialakításához kiemelten fontos a megfelelő utánpótlás-képzési
programok kialakítása, melyhez a munkakörnyezetet is megfelelően kell kialakítani.
Fontosnak tartom az iparágak közötti benchmarkok és jó gyakorlatok megosztását,
valamint úgy gondolom, hogy hangsúlyosabban teret kell adnunk az iparági
szakértőknek, hogy véleményüket elmondhassák és azok a vállalatok stratégiájába,
közös kormányzati javaslatokba beépülhessenek.
Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget?
A nagyvállalati tagozat elnökeként a fenti célok elérését tűztem ki célként magam előtt,
valamint a nagyvállalatokat képviselve új iparági kapcsolódásokkal bővíteni az IVSZ által
lefedett széles iparági spektrumot. Rengeteg együttműködési lehetőséget látok az IVSZ
jelenlegi tagjai és az energetikai szereplők között, így ezen együttműködések
kialakítását szeretném munkámmal katalizálni, ügyfeleinknek ezzel értéket teremtve.
Elkötelezettnek érzem magam az IVSZ által kijelölt célok elérésében, valamint fontosnak
tartom a kijelölt fókuszokat, irányokat. Szakmai múltam során a különböző
nagyvállalatoknál eltöltött idő alatt szerzett tapasztalatokkal és tudással úgy gondolom,
hogy hozzá tudok járulni a szövetség sikereihez.

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:
1.
2.
3.
4.
5.

A meglévő jó kormányzati együttműködések, kapcsolatok további erősítése
Tudásmegosztás, jó gyakorlatok iparágakon átívelő megosztása
Utánpótlás képzés elősegítése a fenntartható digitalizációs fejlődés érdekében
Együttműködések katalizálása a nagy-, kkv- és mikrovállalkozások között
Infrastruktúrát érintő fejlesztési projektek elősegítése

Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét)
Az adott feladatoktól változóan rugalmasan tudok időt szánni az IVSZ-re. Készen állok
arra, hogy a képességeimnek és tudásommal hozzájáruljak a közös sikerekhez.
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Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:
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