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Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

15 év szakmai tapasztalatom van, melyből 10 évet multinacionális környezetben 

dolgoztam, az elmúlt öt évben egy start-up tanácsadó cég vezetője vagyok.  

Munkatapasztalatom az Arthur Andersen üzleti tanácsadás részlegén kezdtem, majd 

dolgoztam 3 évig a KPMG IT Consulting csapatában különböző IT implementációs 

projektek vezetőjeként. 

2004-2007 között a Microsoft Magyarország EUGA programjának vezetőjeként, évi 

kb. 300 IT projektek elemeztünk és támogattunk EU forrásokhoz való hozzájutáshoz. 

2008 – 2010 között a Microsoft brüsszeli irodájában foglalkoztathatóság és 

partnerfejlesztéshez kapcsolódó EU-s programokon dolgoztam.  

Fókuszterület: startup fejlesztési programok 
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2010 márciusa óta az econet consultants magyarországi ügyvezetője és partnere 

vagyok. Ebben a szerepkörben egy közel 20 éve működő tanácsadó céget kell teljesen 

újraépíteni szinte a nulláról, új üzleti koncepciót kidolgozni és végrehajtani. 

Az elmúlt öt évben gyors növekedési pályára álltunk, a tevékenység mind 

Magyarországon, mind nemzetközi szintéren dinamikusan bővült. 

A cég 2015. januárjában arculatot váltott, az innomine név jobban leírja cégünk 

küldetését (hogy a 21. század egy innovációs kincsesbánya, ahol a mi feladatunk, hogy 

segítsük ügyfeleinket innovációs képességeik maximális kiaknázásában), valamint hozzá 

tud járulni a további dinamikus hazai és nemzetközi és nemzetközi növekedéshez.  

Célunk az innováció és a tanácsadási tevékenység digitalizálása, platform építése. 

 

Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen, a németországi Tübingeni Egyetemen és 

a szintén németországi Bayreuth-i Egyetemen folytattam. 

2014-ben a Pannon Egyetemen doktori fokozatot szereztem, kutatási témám: innováció 

menedzsment, nemzetközi terjeszkedés a szolgáltató iparágakban 

 

Nyelvtudás: 

Angol és német tárgyalóképes (mindkét nyelven folyékony, felsőfokú nyelvvizsgák) 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel (amennyiben már betöltött az IVSZ-ben 

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

 

2005 óta vagyok az IVSZ aktív tagja; 2011 óta tagja vagyok az elnökségnek, 2011-2015 

között a Mikro és startup tagozatot vezettem. Mivel cégünk az elmúlt évek dinamikus 

növekedésének köszönhetően átkerült a KKV tagozatba, éppezért a KKV tagozat 

vezetésére pályázom.  

Számunkra a növekedés más cégfejlődési életciklust is jelent, más problémákkal 

szembesülünk, a növekedés fenntartása, a nemzetközi jelenlét fokozása kulcskérdést 

jelent (jelenleg csoport szinten kb. 30% az exportárbevétel aránya). 

   

Úgy vélem sikerült az elmúlt években az IVSz és a hazai politika, sajtó figyelmét a 

startup cégekre irányítani. Ennek főbb pontjai: 

 Az IVSZ által szervezett startup konferencia a hazai startup közösség egyik 

ismert és elismert eseménye 

 Az IVSZ-ben a startup cégek már az alapszabályban is képviselve vannak (a 

tagozat nevét javaslatomra az elnökség és a közgyűlés jóváhagyásával 

megváltoztattuk) 

 Az IVSZ nemzetközi szinten is ismert és elismert a startup ökoszisztéma 

fejlesztéssel kapcsolatos erőfeszítéseiről 

 Az IVSZ bekerült az Európai Bizottság által finanszírozott első akcelerációs 

programba (www.openaxel.com), melyben olyan Európa (de talán a világ) 

vezetői szereplőivel dolgozunk együtt (pl: Telefonica Wayra nevű akcelerátora) 

 IVSZ részese az egyik legfontosabb Európai Bizottsági startup és digitális 

transzformációs kampányának (Watify)    

 

Emellett 2011 óta képviselem az IVSZ-t a brüsszeli DIGITALEUROPE-ban, ahol nagy 

örömömre a 2012-es közgyűlés a Board-ba is beválasztott.  

Ezen pozíciómon keresztül sikerült nemzetközi szinten is ismert és elismert szervezetté 

tenni az IVSZ-t, és sok tekintetben az IVSZ programjait veszi alapul az európai 

aktivitások kialakításánál. 

Úgy vélem támogatni tudtam az IVSZ és tagjainak nemzetközi forrásszerzését, a 

Horizon2020 források kihasználásában több projektet is kezdeményeztem, támogattam.   

 

http://www.openaxel.com/
http://ec.europa.eu/enterprise/dem/watify
http://www.digitaleurope.org/
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Összegezve, tehát azt gondolom, hogy a mikro és startup tagozat IVSZ-en belüli 

szerepét megerősítettük, illetve sikerült a hazai mikro és start-up cégek 

innovációs erejének és munkahelyteremtő képességének pozícionáltuk (itthon 

és nemzetközi szinten).  

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Az IVSz elnökségének tagjaként az elmúlt években a hazai infokommunikációs vállalatok 

sikeréért dolgoztam, ezt a tevékenységet szeretném folytatni kimondottan a KKV 

cégeket képviselve itthon és nemzetközi szinten (cégünk növekedésének köszönhetően 

a KKV tagozathoz tartozik, ezért ebben a tagozatban szeretném a továbbiakban kifejteni 

érdekképviseleti tevékenységem.  

Fontos, hogy a kis és közepes cégek minél inkább függetlenedni tudjanak a hazai piac 

ingadozásaitól, ezt két módon lehet elérni: 

1. Kormányzatban tudatosítani az infokommunikációs KKV-k jelentőségét 

2. Nemzetközi piacra lépéssel (beleértve a Horizon 2020 pályázatok kiaknázását is) 

 

Bár a KKV-k fejlesztése kiemelt cél, sokszor a napi üzletmenetben ez nem érezhető – 

szeretném elérni, hogy az infokommunikációs KKV-k mindennapok során érezzék a 

kormányzati támogatását. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a politika figyelmét még jobban rá 

kell irányítani iparágunkra, azon belül pedig a KKV-kra. Ennek egyik eszköze a 

sikersztorik intenzívebb kommunikációja. Ráadásul a sikersztorik 

kommunikálásával nemcsak a kormányzatot befolyásoljuk, hanem a fiatalokat is a 

szakma felé csábítjuk.  

 

Nemzetközi kapcsolatrendszerem, tapasztalataimat pedig szeretném a tagság 

szolgálatába állítani, hogy minél hatékonyabb legyen a cégek között a piacra lépéssel 

kapcsolatos tudásmegosztás, valamint, hogy minél több diplomáciai segítséget kapjanak 

a külpiacra lépő IVSZ tagok. 

 

További – és egyre nagyobb – probléma a szakemberhiány. Ebben a kérdésben kiemelt 

kormányzati programra van szükség, hogy a felsőoktatás és a felnőttképzés több, jobb 

szakembert képezzen. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

Alapvetően azért, mert hiszek az érdekképviseleti munka fontosságában. 

 

Úgy gondolom, hazai és nemzetközi szintéren elvégzett 15 éves munkám, valamint az 

elmúlt 5 év hazai cégvezetésben és környezetben szerzett tapasztalat alapján 

megfelelően tudnám az IVSZ elnökségen belül, a kormányzat és a külvilág felé 

képviselni a KKV tagozat érdekeit. 

 

Meglátásom szerint az elmúlt négy évben az elnökség aktív tagjaként a mikro és startup 

tagozat szerepét és helyét sikerült megerősíteni – a továbbiakban a hazai 

infokommunikációs iparág derékhadának számító KKV cégeket szeretném segíteni, 

kiemelten az alábbi területeken: 

1. nemzetközi terjeszkedés (beleértve Horizon2020 forrásokat),  

2. hatékonyabb EU-s forrás felhasználás,  

3. kiterjedtebb innovációs tevékenység 

Legfontosabb célom, hogy minél több cégnek segíteni tudjak a nemzetközi innovációs 

értékláncokhoz való bekapcsolódásban és a kapcsolódó forrásszerzésben. 

 

A nemzetközi szakmai szervezetekkel kialakult jó és szoros együttműködést tovább 

szeretném folytatni, IVSZ európai szintéren megszerzett hírnevét tovább szeretném 
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erősíteni; a számos brüsszeli projekt eredményére építve el szeretném érni újabb 

projektekben való részvételt (az iroda segítségével). 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

IVSZ-ben, miért fontos ez a terület az IVSZ tagoknak: 

 

A KKV tagozat az IVSZ legnagyobb méret szerinti tagozata, emiatt kiemelkedően fontos 

az elnökségben és a külvilág felé a megfelelő képviselet.  

Kulcskérdés, hogy a hazai piacon már sikereket elért tagvállalatok, hogyan tudják a 

növekedésüket fenntarthatóvá tenni, milyen mértékben képesek nagy hozzáadott értékű 

feladatokat ellátni. A probléma megoldása az innovációs képesség fejlesztésében rejlik, 

ezáltal emelhető a termékesítések száma, az értékesítések volumene, a sikeres piacra 

lépés mennyisége. 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

Az elkötelezett, magas színvonalú szakmai munkát. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1. Nemzetközi terjeszkedés (export és Horizon2020 pályázatok) 

2. Munkaerőképzés 

3. EU források kihasználása (2014-2020 időszak) 

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

Heti 4-6 óra 

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

DIGITALEUROPE: innovációs projektekkel kapcsolatos tevékenységet vezetem 

Magyar Spinoff és Startup Egyesület: az Egyesület elnökként újgenerációs, tudásalapú 

cégek létrejöttét és nemzetközi terjeszkedését támogatjuk 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

John Higgins – sikeres multinacionális karrier után felépített egy sikeres startup-ot (90-

es években), majd az exit után az angol IVSZ-t (TechUK) formálta Európa meghatározó 

IKT szakmai szervezetéve, jelenleg pedig a DIGITALEUROPE emblematikus vezetőjeként 

az EU-s egységes digitális piac, vállalkozásfejlesztés és minden az infokommunikációs 

szektort érintő kérdésben véleményformáló erő 

 

Neelie Kroes – az EU Bizottság alelnökeként kulcsszerepet játszott az Európai Digitális 

Agenda létrehozásában és energetikus, átütő személyisége az európai politikai 

gondolkodás alapelemévé tette a digitális iparágakat  

 

Elon Musk – mert több témában is radikálisan újat tudott alkotni, nagy sikerrel (hogy 

csak néhányat emeljek ki PayPal, Tesla, SpaceX)  

Kedvenc mottója, mondása? 
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Kedvenc applikációja? 

Waze, Skype, Passbook 

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

család 

 

 

 
Budapest, 2015. április 30. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő a méret szerinti (MIKRO, KKV, NAGYV, MULTI) 

tagozatvezetői pozíció esetében: 2015. április 30. (csütörtök), 12.00 óra! 

 

Beküldési határidő az Általános elnökségi tagi, Számvizsgáló Bizottsági, Etikai 

és Fegyelmi Bizottsági pozíciók esetében: 2015. május 18. (hétfő) éjfél 

 

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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