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Pályázati lap
Méret szerinti tagozatvezető – KKV pozícióra
Név:

Hegedűs Viktor

Fénykép (kérjük külön csatoltan is
jpeg formátumban elküldeni)

Jelenlegi munkahelye:

Smartsolution Hungary Kft., Smartphone
Hungary Kft
Beosztása:

alapító tulajdonos, ügyvezető, üzletfejlesztési
vezető

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát.
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések:

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai és vezetői
tapasztalatok, eredmények, elismerések:
Hegedűs Viktor vagyok, 1972-ben születtem Vásárosnaményban. Budapesten élek a családommal,
nős vagyok, két kisfiú boldog édesapja.
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Karának nappali
tagozatán diplomáztam 1998-ban. A logisztika területén eltöltött évek alatt főleg az informatikai
rendszerek és az automatizálási folyamatok érdekeltek. A szélesebb tudás és szemléletmódom
bővítése céljából a Corvinus Egyetem Államigazgatási Főiskolai Karának Önkormányzati
Gazdálkodó szakirányát végeztem el, így műszaki mérnöki ismereteimet közgazdasági oldalról is
megtámogattam.
14 éve foglalkozom az informatika különböző területeivel. Évek óta két sikeres saját vállalkozásomat
vezetem, amelyek napi irányításában résztulajdonosként, és mint üzletfejlesztésért felelős vezető
veszek részt. Korábban dolgoztam multinacionális vállalatnál is, ám szenvedélyes és elkötelezett
híve vagyok a KKV szektornak. Tapasztalataimat és szaktudásomat is a két vállalati forma
sajátosságainak keveréke jellemzi.
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Saját vállalkozásaim felfuttatása előtt Kelet-Európa piacvezető ICT nagykereskedelmi vállalatának, az
ABC Data Group hazai leánycégének voltam alapító-ügyvezetője, így alkalmam adódott
bekapcsolódni szinte az egész informatikai piac vérkeringésébe. Ezen tapasztalatokat és ismereteket
tudom kamatoztatni a saját cégeimben. Ezek közül az egyik - a Smartphone Hungary Kft. - mára a
mobil-elektronikai piac meghatározó kereskedelmi vállalata lett. A másik – a Smartsolution Hungary
Kft. - a professzionális mobileszköz kereskedelmi és az IoT piacon ért el jelentős sikereket.
Szülőföldemet támogatandó az utóbbi három évben sok energiát fektettem a szabolcs-szatmárbereg megyei vállalkozásfejlesztésbe és munkahelyteremtésbe, főleg kereskedelem- és
ügyféltámogatási, adatfeltöltési és egyéb távmunkában végezhető háttér feladatok biztosításával.
Több kutatás-fejlesztési projekten dolgozunk kollégáimmal, főleg az alkalmazott automatizált
kereskedelmi rendszerek (SW) és a speciális távközlési végponti eszközök (HW) fejlesztése
témájában.
További szakmai tapasztalatok, eredmények:
•
•
•
•
•
•
•

IVSZ Fejlesztési és EU Források Munkacsoport aktív tag;
IVSZ Közbeszerzési Munkacsoport aktív tag;
Szakújságíró (MÚOSZ tag);
Logisztikai szakoktató, Kopint-Datorg Gazdaságfejlesztési Szakközépiskola (2004-2006);
Magyar Logisztikai Egyesület tagság (több korábbi rendezvényen szakmai előadó);
2007-ben a Magyar Hírlap kiadványában az ’50 legsikeresebb fiatal’ közé választottak;
Technika Műszaki Szemle Alapítvány kuratóriumi tag;

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel:

2012 óta vagyok tagja az IVSZ-nek. Rendszeresen és folyamatosan látogatom a szakmai
rendezvényeket és veszek részt az alábbi munkacsoportok ülésein:
• IVSZ Fejlesztési és EU Források Munkacsoport aktív tag;
• IVSZ Közbeszerzési Munkacsoport aktív tag;

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

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti működésével,
érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:
1. 1. A KKV-k sikereiért!
Bár korábban dolgoztam vezetőként multinacionális cégekben, a legtöbb tapasztalatot a KKV
környezetben szereztem, ezért az itt elért sikereimet szeretném az IVSZ javára kamatoztatni. Az IVSZ
tevékenysége igen széleskörű, ezért úgy gondolom, hogy szükség van proaktív, az új technológiák és
innovációk, valamint az okos megoldásokra fogékony új vezetőkre.
2. 2. Új szakmai területek!
Rengeteg tapasztalatot szereztem az okos megoldások, a nemzetközi kereskedelem és
kapcsolatépítés, a fővárosi és vidéki vállalkozás fejlesztés, a kreatív kommunikáció területén.
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3. 3. Fejlesszük belső kapcsolatainkat!
Szeretnék továbbra is dolgozni a különböző munkacsoportokban, így segítve a közvetlen
kapcsolatot az elnökség és a munkacsoportokban dolgozók között. Fontosnak tartom, hogy az IVSZ
tagjai - méretüktől függetlenül – jobban megismerkedjenek egymással, módjuk nyíljon új
együttműködéseket kialakítani, kihasználva az abban rejlő szinergiákat. Szívesen kezdeményeznék és
menedzselnék ezzel kapcsolatosan további rendezvényeket, fórumokat és szakmai lehetőségeket.
4. 4. Fejlesszük külső kapcsolatainkat!
Prioritásként kezelném a tagság és a piaci szereplők közötti kapcsolatok fejlesztését, támogatását,
akár kommunikációban, akár szakmai rendezvények formájában. 2003 óta rendszeresen látogatom a
különböző nemzetközi kiállításokat (CES, CEBIT, IFA, COMPUTEX) ezért tudom, hogy milyen fontos,
hogy a nemzeti standokon minél több IVSZ tag jusson lehetőséghez a bemutatkozásra,
bekapcsolódva így a nemzetközi vérkeringésbe. 2004 óta minden évben részt veszek –a Taiwan
Trade Center (TAITRA) jóvoltából - egy rövid tajvani szkami és üzleti úton, ahol tradicionálisan
kiemelten kezelik az ICT szektor fejlesztését és támogatását. Az évek alatt itt felépített releváns
szakmai kapcsolatrendszeremet és tapasztalataimat szívesen ajánlom fel az IVSZ részére.
5. 5. Bővítsük tagságunkat!
A vidéki informatikai vállalkozásokat szeretném motiválni arra, hogy - a még be nem lépett fővárosi
szakmabeli cégekkel egyetemben - minél nagyobb számban csatlakozzanak a szövetséghez, növelve
ezzel a szövetség súlyát, és érdekképviselethez segítve ezen vállatokat. Az ehhez szükséges
rendezvények kitalálásában és megszervezésében szívesen vállalnék szerepet. Fontosnak tartanám
ezen rendezvények távoli követésének lehetőségét is azon tagok számára, akik nem tudnak részt
venni azokon.
6. 6. Bővítsük közös tudásunkat!
A tagság igényeinek felmérése után proaktivan képviselném a szervezet érdekeit, lobbizva a szektor
tehermentesebb és jobb teljesítése érdekében. Rengeteg tapasztalatot szereztem az IoT
megoldások és a digitális transzformáció területén, illetve gyakorlati oldalról végig követtem több
GINOP pályázat és számos közbeszerzési eljárás életciklusát. Az itt szerzett pozitív és negatív
tapasztalatokat egyaránt felajánlom az IVSZ számára. Mivel korábban szakoktatóként is dolgoztam,
szeretném támogatni az IVSZ digitális oktatással kapcsolatos kezdeményezéseit és programjait!
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Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget?

1.
Négy sikeres vállalkozás szinte a semmiből történő felépítése adta azokat a
tapasztalatokat, amelyeket az IVSZ szolgálatába szeretnék állítani. Úgy gondolom, hogy egy ilyen
erős és régmúltra visszatekintő érdekképviseleti szervezetnek különböző területekről érkező
vezetőkre van szüksége.
2.
Az okos megoldások, a mobil elektronika, a különböző on-line rendszerek, az IoT és a
nemzetközi kereskedelem megismerése és hatékony alkalmazása okán új oldalról tudnám
támogatni az elnök és a teljes szervezet munkáját, hasznosítva korábbi műszaki, logisztikai,
gazdasági és marketing tapasztalataimat is.
3.

Szeretném a tagságon belül a KKV szektort és a vidéki vállalkozókat motiválni abban, hogy
minél többen és minél aktívabban részt vegyenek a szervezet életében!
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:

1. a KKV tagok érdekképviselete, érdekérvényesítése a kormányzat és az IKT szektor felé,
2. az IVSZ tagjainak hatékonyabb belső együttműködése;
3. az IVSZ-nek az informatikai szektoron belüli népszerűsítése, a tagság bővítése a KKV szektoron
belül;
4. az IVSZ KKV tagjainak és a piac többi szereplője közötti kapcsolatok fejlesztése;
5. a szervezet és a tagok bekapcsolása a nemzetközi vérkeringésbe;
Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét)

10-12 óra/hét (szerencsére igen közel dolgozom az IVSZ jelenlegi irodájától
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:

Fejlesztési és EU Források Munkacsoport tag: kerekasztal megbeszélés szervezése e témában a
munkacsoport vezetőjével és két másik taggal az ABC Data Hungary Kft. egyik rendezvényén
Közbeszerzési Munkacsoport tag: aktív részvétel az új Közbeszerzési Törvény véleményezési
munkájában

Budapest. 2018. Április 18.

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a.
Tel.: 06-1-266-6346; E-mail: jeloles@ivsz.hu

