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Beosztása:
Vezérigazgató

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát.
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések:
Tanulmányaimat a szabadkai Műszaki Főiskolán kezdtem, ahol gépészeti üzemmérnöki
diplomát, majd a Corvinus Egyetemen közgazdász diplomát, és MBA végzettséget
szereztem.
Munkahelyeim: Szerencsejáték Rt, Magyar Posta, Budapest Airport Rt, OTP
Szerbia,melyeknél informatikai és/vagy stratégiai felsővezetői pozíciókat töltöttem be,
majd az e-TOOL alapítójaként vittem a cég ügyvezetését, ez idő alatt számos hazai és
külföldi nagy projekteket menedzseltem.
2015-től a T-Systems Magyarország Infokommunikációs megoldások vezérigazgatóhelyetteseként majd
2017-től vezérigazgatójaként dolgozom.
Pályafutásom során az informatikai stratégia kialakítása, bevezetése, gondozása mellett
több nagy stratégiai projektet koordináltam, menedzseltem és szponzorként több
akvizíciós eljárás informatikai részét menedzseltem.
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:
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2017 óta a multinacináis tagozat képviseletében elnökségi tagként dolgozom a
Szövetségben.
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:
Legfontosabb értékeit az IVSZ-nek kulcsfontosságúnak tartom. Kiemelt jelentősége van
annak, hogy a magyar ICT szegmensben szereplő vállalatok számára tudatosítani és
bizonyos pontokon az együttműködéssel dinamikussá alakítani.
Hiszek azon értékekben, melyeket az IVSZ megfogalmaz: „Szövetség a digitális
gazdaságért; a digitális az új normális; a digitális transzformáció nem megkerülhető;
digitális gazdaság kitörési lehetőség Magyarországnak; IVSZ az informatikai-, távközlési
és elektronikai iparág közös platformja; iránytű, tudástár és kommunikációs szervezet az
üzleti és politikai döntéshozók támogatására és az informatikai szektor elismertségének
javítására. Ebben a környezetben kiemelkedő fontosságúnak tartom, hogy a felgyorsult
világban az informatikai biztonsághoz kapcsolódó feladatok kapcsán nyílt, szakmai
párbeszédet folytassunk és ebben az IVSZ-nek meghatározó szerepe kell legyen.”
A T-Systems Magyarország ZRt. stratégiai céljai is teljesen azonosulnak az IVSZ értékeivel
és céljaival, így számomra ezek széles spektrumban történő érvényesítésével maximálisan
tudom képviselni. Lehetőséget látok abban, hogy közösen, kellő tudással és
elhivatottsággal minden értéket magas szintre tudunk emelni.
A stratégiánkban is alappillérként szerepe:
1. A digitalizáció kiépítése, megerősítése minden szegmensben: KKV és nagyvállalati
ügyfeleink kiszolgálásában és partnereink körében. Anyavállalatunkkal közös
gondolkodásban alakítjuk ki több szolgáltatásunkat úgy, hogy a lakossági
digitalizációban is hasznos értékeket teremtsünk, közösen legyünk digitalizációs
partnere ügyfeleinknek és megbízható partnere az államnak.
2. A digitalizációt erősíteni szükséges olyan vertikumokban is, melyek eddig nem
voltak kellő szinten fókuszban.
3. IoT-n túl, a Smart City koncepciót tovább fejlesztve a közös magyarországi
digitalizáció fejlesztése céljából már Smart Universe koncepcióra fejlesztettük.
Ezzel célunk nem csak a városi közlekedés digitalizációjának fejlődését
megtámogatni, hanem tovább lépve az egészségügyben, az iparban, az agrár és
vidékfejlesztésben, az oktatásban, a parkokban és egyéb társadalom által használt
napi terek és területek szintjén is kiemelten fontosnak tartjuk ezen értékek
megteremtését, kiépítését közös erővel.
4. Digitalizációban és az 5G nyújtotta infrastruktúra kialakításában mindig van
fejlődési potenciál és fontos ennek a tudásnak a kiszélesítése a régióban is, hiszen
így lehet országhatáron túl is az eredményes együttműködésekkel erősíteni a
kapcsolatokat.
5. Digitális munkaerőpiac erősítése, fókuszálni a hazai tudás széles körű
megerősítésére.
Ezen célok azonosak, és hiszek abban, hogy vezető ICT piaci vállalat vezetőjeként sok
feladatot sikeresen tudunk teljesíteni.
Szervezeti működés tekintetében személy szerint egyelőre azt tudom meghatározni,
hogy a szegmensen belüli együttműködés kialakítását fontosnak tartom és azt, hogy
a kapcsolatok teljes mértékben a bizalomra épüljenek. A lehetőséget az
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együttműködésre mindenki számára biztosítani kell, hogy Magyarország
digitalizációját a szegmens közös célok mentén minél hatékonyabban és gyorsabban
tudja fejleszteni. Szervezeti szinten szerintem ezt szükséges elsődlegesen
meghatározni, majd a közös munka során lehet ennél mélyebb megfogalmazásokat
tenni.
Miért kívánja betölteni a tagozatvezetői tisztséget?
Az ICT piacon szerzett tapasztalataim, kapcsolataim és eredményeim igazolják a mély
elhivatottságomat e szegmens iránt. Mindig is hittem abban, hogy nagy eredményeket
egyedül nem lehet elérni, szükség van együttműködésre és közös célok felállítására
ahhoz, hogy ország szintű eredményeket és hatásokat lehessen megvalósítani.
Az ICT piac meghatározó vállalata a T-Systems Magyarország Zrt. vezetőjeként és az
előbb említett elhivatottságommal együtt úgy gondolom, hogy e tisztségben teljes
szegmens szinten erősíteni tudnám az IVSZ alap értékeit és céljait.
Fontosnak tartom, hogy kellő alázattal és őszinteséggel kell egymásra tekintetni és egy
ilyen légkört szeretnék e tisztség felelőseként is megvalósítani, hiszen van felelősségünk
abban, hogy milyen jövőt teremtünk gyermekeink számára, miként tudjuk hazánk
szerepét növelni, fenntarthatóvá tenni a digitalizáció egészében, az új gazdasági térben.
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:
1. Erős szövetség kiépítése a szervezeten belül és a szegmensen belül is. A szükséges
környezet megteremtése az országos célok megvalósításának támogatásában.
Mindehhez a bizalom és együttműködés kialakítása.
2. Országos szinten fejleszteni a digitalizációt a megfelelő célok kialakításával és
megvalósításával. Smart Universe koncepció erősítése minden dimenzióban.
3. Digitális munkaerőpiac erősítése. Fókusz az oktatásban, felkészítésben, továbbá a
SMART citizen megteremtése az oktatáson keresztül.
4. Vertikumok erősítése az ipar, az egészségügy-, az Agrár- és vidékfejlesztés és
Oktatás irányokban és az 5G nyújtotta lehetőségek teljes, országos kiaknázásának
megteremtése.
5. Országos szinten kifejlesztett digitalizációt további regionális kapcsolatok irányába
erősíteni a regionális szerepét országunknak erősíteni ezáltal.
Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnöki pozíciójára? (óra/ hét)
A TSM irányítása, vezetése komoly odafigyelést, erőráfordítást igényel, de szeretnék heti
2-4 órát szánni ennek a tisztségnek a betöltésére.
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:
Az elnökségi ülés komoly szellemi műhely, ezeken aktívan veszek részt, megosztva
tapasztalataimat és gondolataimat.
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Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre.
Beküldési határidő:
Multi tagozatvezető és Informatikai tagozatvezető esetében: 2017.04.23.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk.
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