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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: 

 

Közel 20 év szakmai tapasztalatom van, melyet túlnyomó részt hazai cégeknél 

szereztem, de dolgoztam multinacionális vállalatoknál, illetve 

társtulajdonosként/menedzserként nemzetközi szinten közepes méretű cégnél, valamint 

részt vettem startup cégek alapításában is (beleértve exitet is).  

 

Képviseltem IVSZ-t számos hazai és nemzetközi fórumon, beleértve például az Ipar40 

Platform (2017 nyarától Ipar40 Szövetség), ahol az innovációs és üzleti modell 

munkacsoportot vezetem. Részt vettem az Ipar40 stratégia kidolgozásában, valamint a 

Digitális Startup Stratégia kidolgozásában (Digitális Jólét Program részeként). 

 

Munkatapasztalat 

2010 márciusa óta az innomine Group ügyvezetője vagyok (korábban econet 

consultants néven). Számos digitalizációhoz, nemzetközi piaci terjeszkedéshez 

(EU+USA) kötődő projekten dolgozunk, illetve Horizon2020 közvetlen brüsszeli projektet 

készítünk elő és valósítunk meg. Az informatika és az innovációfinanszírozás területén 

nemzetközi szakértővé váltunk (50+ hazai és nemzetközi projekt) 
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Szakmai pályafutásom 2000-ben az Arthur Andersen üzleti tanácsadás részlegén 

kezdtem, majd dolgoztam 3 évig a KPMG IT Consulting csapatában különböző IT 

implementációs projektek vezetőjeként. 

2004-2007 között a Microsoft Magyarország EUGA programjának vezetőjeként, évi 

kb. 300 IT projektek elemeztünk és támogattunk EU forrásokhoz való hozzájutáshoz. 

2008 – 2010 között a Microsoft brüsszeli irodájában foglalkoztathatóság és 

partnerfejlesztéshez kapcsolódó EU-s programokon dolgoztam.  

 

Tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen, a németországi Tübingeni Egyetemen és 

a szintén németországi Bayreuth-i Egyetemen folytattam. 

 

2014-ben a Pannon Egyetemen doktori fokozatot szereztem, kutatási témám: innováció 

menedzsment, nemzetközi terjeszkedés a szolgáltató iparágakban 

 

Nyelvtudás: 

Angol és német tárgyalóképes (mindkét nyelven folyékony, felsőfokú nyelvvizsgák) 

 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

2005 óta vagyok az IVSZ aktív tagja; 2011 óta tagja vagyok az elnökségnek, 2011-2015 

között a Mikro és startup tagozatot vezettem, 2015 óta pedig a KKV tagozatot. Ezen 

időszak alatt az IVSZ az infokommunikációs iparág legfontosabb és legelismertebb 

képviselőjévé vált.  

   

Úgy vélem sikerült az elmúlt években felhívni a figyelmet a digitalizáció jelentőségére, a 

digitális transzformáció, az új technológiák elterjedésének támogatására, valamint 

megmutatni az IT iparág munkahely- és értékteremtő képességét (beleértve az export 

lehetőségeket és hozzáadott értékét).  

Főbb eredmények: 

• Ipar40 fogalom bevezetése és elterjesztése – Ipar40 stratégia kidolgozásában 

való részvétel, javaslattétel programok indítására 

• Az IVSZ által szervezett startup/innovációs konferencia a hazai közélet egyik 

ismert és elismert eseménye (2018-ban DIGITALL néven kerül megrendezésre) 

• KKV cégek üzleti lehetőségeinek támogatása: export tevékenységek támogatása 

(pl: CEBIT részvétel, GINOP export pályázat támogatása) 

• Startup és innovációs terület fókuszba helyezése – pl.: Digitális Startup Stratégia 

• IVSZ nemzetközi pozícionálása – Horizon2020 projektekben való részvétel 

támogatása  

 

2011-2014 között képviseltem az IVSZ-t a brüsszeli DIGITALEUROPE-ban, ahol nagy 

örömömre a 2012-es közgyűlés a Board-ba is beválasztott (2014-ben ezen tisztséget 

átadtam Vityi Péternek).  

 

Ezen pozíciómon keresztül sikerült nemzetközi szinten is ismert és elismert szervezetté 

tenni az IVSZ-t, és sok tekintetben az IVSZ programjait veszi alapul az európai 

aktivitások kialakításánál. 

 

Összegezve, tehát azt gondolom, hogy a KKV tagozat IVSZ-en belüli szerepét 

megerősítettük (itthon és nemzetközi szinten egyaránt).  

 

http://www.digitaleurope.org/
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Az IVSZ kritikus szerepet játszik abban, hogy az infokommunikáció, a digitális iparágak 

kormányzati figyelmet és támogatást kapjanak. Az IVSZ elnökségének tagjaként a KKV 

cégeket képviselve itthon és nemzetközi szinten folytatni szeretném az iparág 

pozícionálását. Az elmúlt években elért gyors ütemű fejlődést (IVSZ tevékenységének, 

szerepének, aktivitásának növekedését) folytatni szeretném, még nagyobb hangsúlyt 

helyezve a kis és közepes méretű vállalkozásokra. 

 

Fontos, hogy a kis és közepes cégek minél inkább függetlenedni tudjanak a hazai piac 

ingadozásaitól, ezt két módon lehet elérni: 

1. Nemzetközi piacra lépéssel (beleértve a Horizon 2020 pályázatok kiaknázását is) 

2. Saját termékfejlesztéssel, innovatív termékek létrehozásával 

 

Bár a KKV-k fejlesztése kiemelt cél, sokszor a napi üzletmenetben ez nem érezhető – azt 

szeretném elérni, hogy az infokommunikációs KKV-k mindennapok során érezzék a 

kormányzat támogatását. Ahhoz, hogy ezt elérjük, a politika figyelmét még jobban rá 

kell irányítani iparágunkra, azon belül pedig a KKV-kra. Ennek egyik eszköze a 

sikersztorik intenzívebb kommunikációja. Ráadásul a sikersztorik 

kommunikálásával nemcsak a kormányzatot befolyásoljuk, hanem a fiatalokat is a 

szakma felé csábítjuk.  

 

Nemzetközi kapcsolatrendszerem, tapasztalatom szeretném a tagság szolgálatába 

állítani, hogy minél hatékonyabb legyen a cégek között a piacra lépéssel kapcsolatos 

tudásmegosztás, valamint, hogy minél több diplomáciai segítséget kapjanak a külpiacra 

lépő IVSZ tagok. 
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Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

 

Alapvetően azért, mert hiszek az érdekképviseleti munka fontosságában és 

jelentőségében. 

 

Úgy gondolom, hazai és nemzetközi szintéren elvégzett közel 20 éves munkám, 

valamint az elmúlt közel 10 év hazai cégvezetésben és hazai környezetben szerzett 

tapasztalat alapján megfelelően tudnám az IVSZ elnökségen belül, a kormányzat és 

a külvilág felé képviselni a KKV tagozat érdekeit. 

 

Kiemelten az alábbi területekre szeretnék fókuszálni:  

1. nemzetközi terjeszkedés (export tevékenység támogatása, beleértve 

Horizon2020 forrásokhoz való kapcsolódást),  

2. munkaerőhiány megszüntetése, a kialakult helyzet megoldását segítő programok 

kidolgozása 

3. kiterjedtebb innovációs és termékfejlesztési tevékenység a KKV tagozatban 

 

Legfontosabb célom, hogy minél több cégnek segíteni tudjak a nemzetközi innovációs 

értékláncokhoz való bekapcsolódásban és a kapcsolódó forrásszerzésben. 

 

A nemzetközi szakmai szervezetekkel kialakult jó és szoros együttműködést tovább 

szeretném folytatni, IVSZ európai szintéren megszerzett hírnevét tovább szeretném 

erősíteni; a számos brüsszeli projekt eredményére építve el szeretném érni újabb 

projektekben való részvételt (az iroda segítségével). 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1. Nemzetközi terjeszkedés (export és Horizon2020 pályázatok) 

2. Munkaerőképzés 

3. Digitális transzformáció, mint üzleti lehetőség kiaknázása 

4. Új technológiák és a rájuk épülő szolgáltatások szabályozása (pl: 

blockchain/bitcoin vs szabályozás kérdései)  

5. Innováció és termékfejlesztés támogatása (beleértve IVSZ pozícionálását a 

startup ökoszisztémában) 

 

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

Heti 4-6 óra 

 

 

 

Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Digitális transzformáció és Ipar40 

Hozzá járultam az Ipar40 fogalom bevezetésében és elterjesztésében a hazai piacon, 

illetve a kormányzat figyelmének ráirányítása.  

Ipar40 stratégia társszerző 

 

Innovációs konferencia kezdeményezése: jelenleg DIGITALL néven az egyik 

legfontosabb hazai innovációs konferencia 
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Digitális Jólét Program, azon belül is a Digitális Startup stratégia létrejötte (részt 

vettem a kidolgozásban)  

 

IVSZ nemzetközi pozícionálása 

DIGITALEUROPE Board member pozíció megszerzése 

IVSZ Horizon2020 programokan való részvételének támogatása 

 

 

 
Budapest. 2018. április 23. 


