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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: 

Okleveles közgazda diplomámat 1987-ben szereztem a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. Angol, francia es orosz nyelven beszélek. 

A befektetések, a hírközlés, valamint a média területén több, mint 20 éves szakmai tapasztalattal 
rendelkezem, pályafutásomat 1987-ben vállalati finanszírozóként kezdtem a Magyar Hitelbank Rt-
nél, majd 1988-tól a Postabank és Takarékpénztár Rt-nél folytattam. 1989-tól gazdasági 
igazgatóként dolgoztam az Encoprint Kisszövetkezetnél. 1990-ben a Sandoz AG magyarországi 
leányvállalatának pénzügyi igazgatója lettem. 

1993-tól a Magyar-Amerikai Vállalkozási Alapnál pályafutásomat befektetési menedzserként, majd 
befektetési igazgatóként folytattam. 1997-ben az Első Magyar Alap alapkezelőjének befektetési 
igazgatója lettem, ezt követően 2000-ben, a régió legnagyobb kábeltelevíziós vállalkozásához a UPC 
Central Europe Grouphoz csatlakoztam, mint üzletfejlesztési és stratégiai igazgató, ahol a regionális 
akvizíciók vezetése mellett részt vettem az új üzletágak (pl. UPC Direct), valamint az új szolgáltatások 
(pl. internet, digitális TV) bevezetése mellett a vállalatcsoport tematikus televíziós csatorna 
portfoliójának, így a Sport1, Sport2 csatornák létrehozásában és működtetésében is. 
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2005-től a UPC Magyarország Kft-nél dolgoztam tovább, ahol a szabályozási és kormányzati  
kapcsolatok igazgatói posztot töltöttem be, és többek között felelős voltam a vállalat teljeskörű 
szponzorációs tevékenységéért is. 

2009-ben a KGM-Invest Kft., valamint a Szélessáv Alapítvány stratégiai igazgatója voltam, amely 
pozíciók keretében a legnagyobb magyarországi médiaszolgáltató, az RTI. Klub vezérigazgatójának 
tanácsadójaként dolgoztam és egyéb munkáim mellett szakmai tanácsokat adtam az RTL csoporthoz 
tartozó tematikus televíziós csatornák (p1. Sport Klub, Film+, Cool) átszervereséhez, pozícionálásához 
is. 

2010 augusztusától, 2013 szeptemberéig a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
elnökhelyetteseként az Elnök általános helyettese voltam, vezettem a Hírközlési Kabinetet, a 
Stratégiai és Tudásmenedzsment, valamint a Nemzetközi igazgatóságokat, illetve a Másodfokú 
Döntéselőkészítési Osztály segítségével elláttam a másodfokú hatósági döntési jogkört. 
Elnökhelyettesi munkám mellett 2013 év során az európai szabályzó hatóságok testületének a 
BEREC-nek alelnöki pozícióját is betöltöttem, ahol közvetlenül részt vettem az európai hírközlési 
szabályozás új rendszerének előkészítésben, kiemelten a hálózat semlegesség, valamint a roaming 
díjak területén. 

2014 évtől saját tanácsadó cégemmel több informatikai, hírközlési, média, kutató és termelő 
vállalat részére végezek szervezetfejlesztési, üzletfejlesztési és stratégia tanácsadást, valamint részt 
veszek ezen vállalatok stratégiájának kialakításában, illetve üzleti terveik elkészítésében, 
finanszírozási terveik összeállításában. 
 
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:  

2014 évtől megbízási szerződés keretében külkapcsolati igazgatóként részt veszek az IVSZ 
munkájában, illetve a nemzetközi szervezetekkel való kapcsolattartásban is. Emellett 
bekapcsolódtam az IVSZ Stratégiai Kabinetének munkájába. Szerepet vállaltam az IVSZ által, illetve 
vezetésével kimunkált digitális iparági stratégiák kidolgozásában.  Az IVSZ informatikus hiánnyal és 
informatikus képzéssel foglalkozó stratégia tanulmányának, kutatásának is résztvevője voltam. 
Képviseltem az IVSZ-t a DIGITALEUROPE által rendezett eseményeken. Munkámmal segítem az 
IVSZ által koordinált Digitális Jólét Program (DJP) 2.0 stratégiai anyag elkészítését, jóváhagyását, 
kiemelten foglalkozva a DJP Kockázati Tőkeprogrammal, illetve az informatikai vállalkozások l, 
különös figyelemmel a start-up cégek tőkeágon történő finanszírozásának lehetőségeivel. Emellett 
résztvevője vagyok az IVSZ Szerzői- és Médiajogi Munkacsoportjának, amelynek keretében a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által létrehozott Hamisítás Elleni Nemzeti Tanács, 
Infokommunikációs munkacsoportjában is képviselem az IVSZ. 

Korábbi beosztásaimban, munkaköreimben több ízben vettem részt előadóként az IVSZ által 
szervezett hazai és nemzetközi konferenciákon.  
 
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
Kiemelten fontos az IVSZ által kialakított „digitális iparági stratégiák” megvalósítása, 
illetve az azok megvalósításában való aktív részvétel, hogy azok ne csak „fióknak gyártott 
stratégiák legyenek”. Fontos szakmai szempontként kell kezelni az IVSZ tagvállalatokkal 
való szoros, „napi” együttműködést és a stratégiák megvalósításába történő bevonásukat 
is.  
A digitális transzformáció/diszrupció hatására a digitális technológiák jelentősen 
átalakítják a hagyományos vállalati, iparági működést, az eddigi értékláncokat, ennek 
hatására ma már lényeges kérdés, hogy egy vállalat, vállalkozás milyen fokon 
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digitalizálódik, mennyire digitális. Ennek mentén fontos, hogy az IVSZ nyitott legyen (az 
IVSZ-t „ki kell nyitni”) minden „digitális vállalat, vállalkozás” irányába. 
A technológiai alapú, technológiai tematikájú tőkealapok létrehozásának szakértői 
támogatása, illetve befektetési döntések előkészítésében való aktív részvétel szintén 
fontos eleme lehet az IVSZ működésének. 
Az IVSZ, az iparági érdekképviselet mellett, illetve azt kiegészítve, az informatikai 
területén szakmai-, és tudás műhelyként, egyfajta digitális think-tank-ént történő 
pozícionálása is komoly lehetőségeket hordoz magában. 
A nemzetközi szervezetekben, fórumokon, konferenciákon való aktív részvétellel, azok 
munkájába való bekapcsolódással szintén hatékonyabbá tehető az iparág és a digitális 
vállalkozások érdekképviselete, valamint tudástranszfere, különös tekintettel a kis-, és 
közép vállalati körben.   
Miért kívánja betölteni az elnökségi tagi tisztséget?  
Az elnökségi tagsággal még hatékonyabban vehetek részt az IVSZ stratégiájának 
kialakításában, a különböző projektekre, programokra szélesebb körű való „rálátás” 
lehetőséget teremt arra, hogy még hatékonyabban lehessen kihasználni a szervezetben, 
illetve a tagság körében a szinergiákat.  
Úgy gondolom, hogy a távközlés, az infokommunikáció és az informatika területén, 
valamint a kockázati tőke szakmában megszerzett több, mint 25 éves piaci és szabályozói 
tapasztalatommal, valamint az ebből fakadó, erre is épülő kapcsolatrendszeremmel az 
Elnökségben is hozzájárulhatok az IVSZ további sikereihez, sikeres működéséhez, a 
magyar informatikai ipar jövőben fejlődéséhez.  
 
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 
prioritást: 
 
1. Informatikus hiány további csökkentése, az informatikus képzés erősítése, fejlesztése 
2. Informatikai vállalkozások, különösen a kis-. és középvállalkozások termékei, 
szolgáltatásai belföldi és külföldi piacra jutásának segítése,   
3. Technológia fejlesztések, technológiai start-up-ok finanszírozási lehetőségeinek, 
feltételeinek javítása, különös tekintettel a kockázati tőke szerepére   
4. Az Ipar 4.0 magyarországi elterjedésének segítése, támogatása 
5. Az IVSZ és tagszervezetei nemzetközi kapcsolatainak erősítése, a DIGITALEUROPE 
munkájába való aktív bekapcsolódás, különös tekintettel a nemzetközi „best practice”-k 
magyarországi adaptációjára. 
 
Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnöksági tagi pozíciójára? (óra/ hét) 
Heti kétszer 8 órát. 
 
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

Választott tisztségviselői pozíció betöltésére nem került még sor. 

Egyéb pozícióban (megbízási alapon):  

Külkapcsolati igazgatót munkakör, ennek keretében a nemzetközi szervezetekkel való 
kapcsolattartás. Bekapcsolódás az IVSZ Stratégiai Kabinetének munkájába. Szerepevállalás az IVSZ 
által, illetve vezetésével kimunkált digitális iparági stratégiák kidolgozásában.  Részvétel az IVSZ 
informatikus hiánnyal és informatikus képzéssel foglalkozó stratégia tanulmányának, kutatásának 
elkészítésében. Az IVSZ-nek a DIGITALEUROPE által rendezett eseményeken való részvétel. Digitális 
Jólét Program (DJP) 2.0 stratégiai anyag elkészítésében, jóváhagyásában való közreműködés. A DJP 
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Kockázati Tőkeprogram tervezetének kidolgozása, különös figyelemmel a start-up cégek tőkeágon 
történő finanszírozásának lehetőségére. Részvétel az IVSZ Szerzői- és Médiajogi Munkacsoportjának 
munkájában. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által létrehozott Hamisítás Elleni Nemzeti Tanács, 
Infokommunikációs munkacsoportjának megalakítása, az IVSZ aktív képviselete. 
 

 
 
Budapest. 2017. május hó 14. nap. 
 
 
Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 
 
Beküldési határidő:  

Általános elnökségi tag esetében: 2017. 05.16. 
Multi tagozatvezető és Informatikai tagozatvezető esetében: 2017.05.09. 
 

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) 


