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Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, 
szakmai és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
 
Laufer Tamás 1966-ban született. Tősgyökeres székesfehérvári. Felesége 
gyógypedagógus, három gyermek édesapja. Lányai diplomások, fia gimnazista. 
Villamosmérnök végzettségű, MBA diplomával rendelkezik. 
1991-ben egy pályázat megnyerése után Franciaországban a BULL informatikai 
vállalatnál fejlesztő mérnökként, majd projekt menedzserként tevékenykedett a 
világ legmeghatározóbb informatikai cégei által alakított konzorciumban. 
Feladata egy nemzetközi irodaautomatizálási szoftver rendszer létrehozásában 
való részvétel volt. 
1994-tőla Bull magyarországi vállalatánál igazgatói pozícióban banki rendszerek 
értékesítésével, menedzselésével foglalkozott, majd 1995-től az Andersen 
Consulting-hoz csatlakozott, ahol igazgatóként  előbb a MÁV szállításirányítási 
rendszer bevezetésével, majd később kisebb stratégiai projektekkel foglalkozott. 
1996-tól az Oracle Hungary konzultációjának igazgatója, később a vállalat 
vezérigazgatója. Irányítása alatt a vállalat 3 milliárd forint árbevételről 10 
milliárd forintos árbevételű céggé nőtt,  míg a létszám 70 főről 200 fő fölé 
emelkedett. 
2002-től fél évig a Magyar Posta igazgatója, vezérigazgató-főtanácsadó. 
Feladata az informatikai integráció kiépítése volt az akkor kialakítandó holding 
struktúrában. 
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2002 második felétől a SZÜV Rt. vezérigazgatója.  Irányítása alatt e 4 milliárd 
árbevételű, országos hálózattal rendelkező informatikai vállalat  az év végére 
pozitív eredményt ért el, hat év után először. 
2003-tól az Albacomp Rt. vezérigazgatója. 3 éves működése során új 
termékeket vezet be a piacra és meghatározóvá teszi a vállalatot a 
rendszerintegrációs, konzultációs piacon. Irányítása alatt az Albacomp Rt. az 
egyik legnagyobb hazai informatikai gyártó, szolgáltató vállalatként tagja lett a 
Figyelő TOP 200-nak 2005-ben. 
2006-tól elnöke és társtulajdonosa az egyik vezető hazai rendszerintegrációs 
vállalatnak, a Racionet Zrt-nek. 
2004-től 2010-ig a Fejér Megyei Gyáriparosok Szövetségének alelnöke. 
A hazai nagyvállalatok képviseletében az Informatikai, Távközlési és Elektronikai 
Vállalkozások Szövetségének (IVSZ) alelnöke 2005-2009 között, majd 2010-től 
az IVSZ elnöke. 
Egyéb társadalmi szerepvállalásai: 
2009-től 2012-ig a SZÉPHŐ Zrt.  
2009- Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány elnöke 
2010-2014 között a Nemzeti Hírközlési és Informatika Tanács tagja 
2014 – től a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület végrehajtó bizottságának tagja. 
Emellett számos más szakmai fórum aktív tagja. 
Hobbija a labdasportok, kirándulás a családdal, borászat, kert. 
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
 
2005-2008 alelnök, Nagyvállalati Tagozat 
2008-2010 alelnök, Nagyvállalati Tagozat 
2010-2013 elnök 
2013-2016 elnök 
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, 
szervezeti működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos 
lehetőségeiről 
 
Mára az IVSZ az ágazat szakértő központjává vált, igazi think tank lett belőle, 
kutatásait, útmutatásait figyelemmel követik, tanácsait kikérik. A szövetség 
céljai világosak, transzparensek. 
 
Az alábbi feladatokat jelölném meg rövid-középtávú célként. 
  
A gazdaságfejlesztés, innováció területén fontos, hogy a KKV-k felzárkózzanak, 
nemzetközi szintű terméket ill. szolgáltatást legyenek képesek előállítani. Ezért a 
német „ipar 4.0” modell mintájára IoT kompetencia központot/kat kell felállítani. 
A KKV-éknak lényegesen több forrást kell biztosítani a GINOP programból ( A 
szolgáltatás szemléletet meg kell változtatni szellemi termelésre) . 
 
Az oktatás területén szükség van áttörésre az informatikus képzésben , ezért 
erősíteni kell a szakma népszerűségét, el kell érni, hogy a közoktatásban 
alaptantárgyként oktassák a programozás és logikus gondolkodás tantárgyát. Az 
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akut munkaerőhiányra 1000 fő feletti 1 évnél nem hosszabb időtartalmú OKJ 
típusú informatikai képzést kell megvalósítani. 
 
A tagi szolgáltatás területén erősíteni kell a tagra szabott információkat. A 
tagokat ösztönözni kell, hogy részt vegyenek a számukra kialakított 
munkacsoportokban. A munkacsoportokban erősíteni kell a más ágazati 
kapcsolódásokat.  
 
Az ágazat terhelő adókat ki kell vezetni ill. csökkenteni, helyette ösztönző 
jellegű adórendszerre van szükség. A közbeszerzés törvény végrehajtásában 
továbbra is proaktívan kell részt venni, ezáltal biztosítva, hogy az érték és a 
tartalom legyen a prioritás.   
    
 
 
 
Miért kívánja betölteni az elnöki tisztséget?  
 
Az IVSZ 25 év alatt rengeteget fejlődött. A korábbi érdekvédelmi szervezetből, 
megmondó szervezetté nőtte ki magát. Büszke vagyok a szervezetre , a 
fokozottan növekvő tagi aktivitásra. A szövetséget támogató iroda, mára 
szakértő irodává vált, több esetben közvetlen támogatást is tudott szerezni, 
nyújtani a tagoknak. Az IVSZ a gazdaság fejlesztésben és oktatási területen 
nagyon erős támogatást tud nyújtani. Mindezek a dolgok beteljesítik az 
(álmomat) elképzeléseimet egy jobb, teljesebb világról , ahol az informatika a 
motorja a fejlődésnek. Érzem magamban az elkötelezettséget és erőt, hogy ezt 
az irányt továbbra is tartani tudjam és igyekeznék továbbra is sikeresen vezetni 
a szövetséget 
 
 
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  
prioritást: 
 
1.IoT kompetencia központ kialakítása KKV-k számára 
2.Digitális oktatás bevezetése a köznevelésben, jelentős (évi ezer feletti) 
alternatív informatikus képzés megteremtése 
3.Több közvetlen GINOP forrás IKT vállalkozások fejlesztésére 
4. Az ágazat terhelő adókat ki kell vezetni ill. csökkenteni, helyette ösztönző 
jellegű adórendszerre van szükség  
5.Tagra szabott szolgáltatás  
 
Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnöki pozíciójára? (óra/ hét) 
2-3  nap/hét –mint idáig 
 
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
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- Az elmúlt években stabil pénzügyi háttér megvalósítása.  
- Az állandó szakértő 2-ről 14 főre emelkedett.  
- Kutatás, fejlesztés: 

o 2012-2016 export felmérés 
o IoT KKV fejlesztés 
o munkaerőpiac felmérés 
o digitális gazdaság footprint 
o Közoktatási kiáltvány  
o export útmutató 

- Megállapodások: 
o IVSZ-MTA megállapodás, 
o NFM, ME, EMMI, NGM, SZTNH, KH, Artisjus,  
o ágazati szervezetek (nemzeti és nemzetközi) 

- Kommunikációs mérföldkövek: 
o 2012 - 10 ezer mérnök 200 Mrd sw és szolgáltatás export 
o 2015 - 20 ezer mérnök 400 Mrd sw és szolgáltatás export 
o 2014 – 10 ezer informatikus hiányzik 
o 2015 – 22 ezer informatikus hiányzik 
o 2015 – ipar 4.0 
o és még számos (lassan számtalan) publikáció 
o mainstreambe kerültünk, nem mi írunk (csak), hanem rólunk ( 

témáinkról) írnak a legfontosabb lapok, portálok 
- Szolgáltatás: 

o export program 140 IVSZ tag kapott export-innovációs támogatást 
az IVSZ által kilobbizott programban 

o az IKT vertikális terület lett az KFI stratégiában (és horizontális is), 
megnyitva a lehetőséget az ágázat előtt 

- IVSZ hozzájárult, hogy állandó keretmegállapodások legyenek a 
közbeszerzésben és a TCO alapú összehasonlítást bevezessék 

- Az innovációs (NKFIH) stratégiában az IKT vertikális terület a horizontális 
mellett. Ennek köszönhetően lehet csak informatikai területre is 
pályázatokat kiírni ill. pályázni.  

- A tagság 130-al 450-re emelkedett. 
- 3-6 Milliárd forintos informatikus pályát erősítő program megteremtése ( 

3.1.1.) 
- Codeweek, Digitális Tematikus Hét létrehozása az EMMIvel 

 

 
 
 
Budapest. 2016. március hó 7. nap. 
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Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2016. Március 7. (hétfő), 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 


