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Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
 
A BME-n végeztem informatikusként és a CEU-n szereztem MBA diplomát. Közel 10 éves 
tapasztalattal rendelkezem a Hewlett Packard Enterprise-nál, ahol tanácsadói, 
üzletfejlesztési és üzletágvezetői pozíciókban dolgoztam összesen 27 országban. 
Magyarországon kívül két évet éltem és dolgoztam Szingapúrban.  
 
2016. augusztusában három társammal megalapítottuk a régió első chatbot 
ügynökségét, a Talk-A-Bot Kft.-t, amely fél éven belül a Viber globális partnerévé vált, 
megjelent több vezető sajtótermékben és idén képviselte Magyarországot a CeBIT-en, a 
Web Summit-on és a Mobile World Congress-en. 
 
Pályafutásom elején csatlakoztam az IVSZ Adatközpont és Felhő munkacsoportjához. 
A munkacsoport megalakulása óta aktív tagként részt veszek a szakmai 
műhelymunkában, később pedig munkacsoport vezető helyettesként, majd két évig 
munkacsoport vezetőként is tevékenykedtem. Rendszeresen adok elő konferenciákon, 
veszek részt kerekasztal beszélgetéseken. 
 
Munkastílusomra jellemző a csapatmunka, motiváltság, elhivatottság, a kihívások 
keresése és kitartó munkával a célok elérése. Törekszem a konszenzusra, de nem riadok 
vissza a konfliktusoktól sem. 
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Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
 

• 2011 óta a Hewlett-Packard Enterprise delegáltja az IVSZ-ben 
• Adatközpont és Felhő munkacsoport alapító tag 
• Adatközpont és Felhő munkacsoport vezető helyettes 3 évig 
• Adatközpont és Felhő munkacsoportvezető 2 évig 
• IVSZ képviselete szakmai konferenciákon, interjúkon 
• 2016 óta saját céggel, a Talk-A-Bot Kft.-vel IVSZ tag 
• Fintech munkacsoport alapító tag 
 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
 
A Szövetséget összetartó erők véleményem szerint két kategóriába sorolhatóak: 

1. A digitális gazdaság szereplőinek képviselete, érdekérvényesítő képességének 
növelése 

2. A digitális gazdaság fejlesztése, a piac növelése és edukációja 
 
Hiszem, hogy a fenti célok minden egyes IVSZ tag számára előnyösek, támogathatóak 
és mindaddig amíg ezt továbbra is hatékonyan végzi az IVSZ, addig a fejlődéssel nem 
lesz gond.  
Nagy kihívást jelent a fenti célok hiteles képviselete az iparág, a társadalom és a 
kormányzat számára, melyhez véleményem szerint a kulcs, a minőségi tartalom, vagyis 
az, hogy az IVSZ tagjai segítségével az Iroda releváns és naprakész tartalmat tudjon 
előállítani és az adott terület szakértőjeként tudjon megjelenni a tagságon keresztül.  
A tagok egy része ugyan részt vesz az IVSZ munkájában, de a tagok másik felében 
kianázatlan potenciál rejlik, hisz a passzivitásukból adódóan merül fel a kérdés, hogy 
miért érdemes befizetni a tagdíjat?! 
Célom, hogy olyan projektek fussanak az IVSZ-ben, amelyek az „alvó” tagságot 
aktivizálhatják, nem beszélve arról, hogy ezek a tevékenységek újabb tagokat 
vonzhatnak be.  
Véleményem szerint az IVSZ az utóbbi években sikeres, innovatív célokért küzdő 
Szövetség, éppen ezért látok fejlődési potenciált az inaktív tagság aktivizálásában. 
 
Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tagi tisztséget?  
 
Az IVSZ munkájában karrierem kezdete óta, legjobb tudásom szerint részt veszek, a 
Szövetség céljaival teljes mértékben egyetértek. Megtiszteltetés lenne, ha a következő 
ciklusban általános elnökségi tagként tevékenykedhetnék a hazai digitális gazdaság 
fejlődéséért. Erősségem, hogy korábbi munkacsoport vezetői tisztségemből adódóan 
ismerem a szervezet felépítését, munkáját és aktív tagjait. Emellett egy évtizedes 
„multis” tapasztalattal rendelkezem, emellett pedig egy éve saját startup cégemet is 
építem, így több nézőpontból is látom az IVSZ tagcégek előtt álló kihívásokat.  
A korai fázisú startup cégek és az Y generáció jelenleg nincs képviselve az IVSZ 
elnökségében. 
Ezen szeretnék változtatni! 
 
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  
prioritást: 
 

1. Korai fázisú startupok igényeinek képviselete 
2. IVSZ, mint tartalom előállító műhely fejlesztése az „alvó” tagság aktivizálásával 
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3. Érdekképviselet és a közbeszéd tematizálása az IVSZ által előállított szakmai 
tartalmak alapján 

4. Magyarország nemzetközi versenyképességének javítása a digitalizáció 
eszközeivel 

5. Magyarország pozicionálása befektetési célpontként  
 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ általános elnökségi tagi pozíciójára? (óra/ 
hét) 
 
Átlag 4 óra/hét, ami adott projekt esetén lehet több is. 
 
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
 
Az Adatközpont és Felhő munkacsoport az IVSZ egyik legaktívabb szakmai műhelye, 
amely minden évben legalább egy mély szakmai tartalmú felmérést, kutatást, 
fogalomtárat tesz közzé, illetve idén ötödik éve szervezi a saját, több mint 100 fős 
szakmai konferenciáját, amellyel elősegíti a közösség végső célját: az adatközpont és 
felhő piac építését.  
 
Munkacsoport vezetői tevékenységem alatt az alábbi főbb eredmények születtek: 

- Elkészítettük a Felhő fogalomtárat 
- A Microsofttal együttműködve közzé tettünk két piackutatást 
- a HIPA-val együttműködve készítettünk egy átfogó dokumentumot 

Magyarországról, mint adatközpont befektetési célpontról 
- a GINOP projektek kiírásában részt vettünk szakmai partnerként 
- Évente 6 alkalommal 15-25 fős munkacsoport üléseket tartottunk értékes 

szakmai programmal, adatközpontok látogatásával az ország különböző 
területein 

- Több tucat sajtómegjelenés és előadásokat tudhat maga mögött a munkacsoport 
az iparági konferenciákon 

- Elkezdtük az Adatközpont 1.0 fogalomtár frissítését (2.0)  
- A munkacsoport tagok szponzorációjának és az IVSZ-nek köszönhetően ingyenes 

szakmai konferenciát szerveztünk minden évben mára közel 100 résztvevővel 
 

 


