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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: 

 Budapesti Közgazdaság-tudományi Egyetemen végeztem 1992-ben;  

 a 90-es években előbb gazdasági újságíróként, majd szerkesztőként, végül 
főszerkesztőként dolgoztam a Napi Gazdaságnál;  

 a kilencvenes évek derekán két évet Londonban töltöttem a BBC-nél;  

 2000-től az econet.hu Informatikai Nyrt. vezérigazgatója, majd elnöke voltam;  

 több évig voltam a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének (MTE) elnöke, 
illetve elnökségi tagja;  

 2003 óta saját cégem, a Bottom Line Kft-t vezetem, emellett különböző tanácsadó 
cégeknél töltöttem be vezető pozíciókat; 

 az elmúlt másfél évtizedben számos infokommunikációs kormányzati stratégia-
alkotási projektben vettem részt, illetve az IKT ágazat, a hazai mikro-, kis- és 



 
 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 
1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a. 

Tel.: 06-1-266-6346; E-mail: jeloles@ivsz.hu 

középvállalkozások, start-upok fejlesztését célzó szakpolitikai és fejlesztéspolitikai 
programok kidolgozásában is.  

 az utóbbi 2 évben a Digitális Jólét Program (DJP) állandó szakértőjeként dolgozom, 
sok egyéb terület mellett részt vettem a Digitális Startup Stratégia (DSS) és a Digitális 
Oktatási Stratégia (DOS) elkészítésében, a DJP2.0 dokumentum kidolgozásában, a 
mikrovállalkozások és KKV-k digitális felkészültségének erősítését célzó programok 
kidolgozásában;  

 számos hazai és nemzetközi konferencián és egyéb rendezvényen vettem részt 
előadóként és moderátorként, többek között vállalkozásfejlesztési, illetve IKT 
témákkal (szélessávú hálózatok fejlesztése, kompetencia-fejlesztés, digitális városok, 
startup ökoszisztéma, stb.). 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

o 2015. óta elnökségi tag 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

Az IVSZ véleményem szerint az elmúlt 3-4 évben áttörést ért el a digitális gazdaság, az IKT 
társadalmi és politikai érzékenyítésében. Egyre többen látják be és képviselik, hogy a  
digitalizáció a gazdaság motorja, amely minden ágazatban kifejti hatását: forradalmasítja a 
közlekedést (autonóm és együttműködő járművek/autonomous and connected vehicles), 
átalakítja az ipart (IPAR4.0) és a mezőgazdaságot (precíziós mezőgazdaság), átformálja a 
kereskedelmet, az oktatást és az egészségügyet.  

Ráadásul a digitalizációs versenyben a legtöbb ország és régió ugyanarról a startvonalról 
indul, így mi sem vagyunk lemaradva.  Sőt: ha jó lépéseket határozunk meg a magunk 
számára, évtizedes lemaradást hozhatunk be néhány év leforgása alatt. Ehhez azonban 
mind a vállalkozások szemléletmódjában, mind digitális felkészültségükben, mind pedig a 
digitális munkaerő fejlesztésében jelentős előrelépést kell elérni. Ebben kiemelten fontos 
szerepet játszik a nemzetgazdaság különböző ágazatainak összehangolt, a technológia és a 
humán erőforrás fejlesztésére egyaránt kiterjedő digitális fejlesztése – az IVSZ-nek 
véleményem szerint ebben az ágazatok közötti, interdiszciplináris fejlesztési folyamatban 
kell megtalálnia a helyét, együttműködésben a hasonló szemléletű állami programokkal, 
illetve az egyes ágazatok kooperációra nyitott szervezeteivel, szereplőivel.  

Ebből következően a digitalizáció mint stratégiai gondolat, mint cselekvési terv és mint 
politikai program nem maradhat meg az akadémiai gondolkodás és az IKT vállalatok 
tárgyalóhelyiségeinek szintjén; véleményem szerint ezt a gondolkodást a hétköznapok 
részévé kell tenni és ki kell nyitni a mikrovállalkozások és KKV-k, a munkavállalók és a 
döntéshozók előtt.  
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Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

Három évvel ezelőtt az alábbiakat írtam erre a kérdésre: „Meggyőződésem, hogy az induló 
és korai életszakaszban lévő informatikai vállalkozások versenyképességének erősítése 
érdekében átfogó, a startup ökoszisztéma minden tényezőjére kiterjedő (a vállalkozói 
szellem és a vállalkozói kompetenciák fejlesztésétől a finanszírozási források biztosításán át 
az együttműködés kultúrájának megerősítéséig, illetve a nemzetközi piacra lépésig) 
közelítésre van szükség. Egy ilyen szemléletben nemcsak a startup ökoszisztéma egy-egy 
akut problémáját igyekeznénk kezelni, hanem a vonzó üzleti és szabályozói környezet, illetve 
a folyamatos utánpótlás biztosításával is. A Mikro és startup tagozat vezetőjeként ezt a 
szemléletet igyekeznék mind az IVSZ-en belül, mind az IKT ágazati szereplők és a politikai 
döntéshozók körében képviselni.” 

Ma sem írnék mást, de időközben – közreműködésemmel - elkészült és hivatalos 
kormányzati stratégiává vált a Digitális Startup Stratégia (DSS), amelyben pontosan a fenti 
szemléletet juttattuk érvényre. Ennek megfelelően a következő évek feladata a DSS 
implementációjának támogatása, a stratégia készítésének idején kialakult példaértékű 
szakmai párbeszéd folytatása az állami, piaci és szakmai szervezetek között.  

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  prioritást: 

1. A Digitális Munkaerő Programban (DMP) foglaltak következetes megvalósítása, a 
szakképzés, a felnőttképzés és a munkaerőpiac digitális átalakulásának támogatása 

2. A teljes oktatási (köznevelési és felsőoktatási) rendszer digitális szemléletű 
átalakítását célzó Digitális Oktatási Stratégia (DOS) következetes megvalósítása;  

3. A Digitális Startup Stratégia (DSS) célkitűzéseinek maradéktalan megvalósítása 

4. a digitális kompetenciák fejlesztése a munkavállalók és a mikro- és kisvállalkozások 
körében;  

5. A digitális vállalkozások életpálya-szakaszához illeszkedő támogatási konstrukciók 
kialakítása az innovatív és startup vállalkozások megerősítése, illetve a hazai IT 
vállalkozások nemzetközi versenyképességének növelése érdekében. 

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

4-6 óra 

Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának 
eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 2015 májusa óta töltöm be az IVSZ mikro és startup méret szerinti tagozatvezetői 
pozícióját; ez idő alatt  

o részt vettem az IVSZ által elkészített Digitális Munkaerő Program (DMP) 
kidolgozásában;  

o több nemzetközi és hazai rendezvény (Cebit, BETT, DOKK, Digitális Munkaerő 
2017, stb.) előkészítésében; 
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o a GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „Oktatási intézmények és IKT 
vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” kiemelt 
projekt előkészítésében és megvalósításában 

o a GINOP-1.1.3 „Ipar 4.0” projekt előkészítésében 

o a Startup Campus projekt előkészítésében 

o több alkalommal nyilatkoztam különböző sajtótermékeknek és 
médiumoknak, illetve IVSZ elnökségi tagként részt vettem számos 
rendezvényen és konferencián. 
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