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Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai és vezetői 
tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
 
Szoftver fejlesztőként kezdte pályafutását a Videoton Fejlesztési Intézetben, majd Franciaországban 3 
évig BULL-nál mérnökként, később projekt menedzserként tevékenykedett a világ legmeghatározóbb 
informatikai cégei által alakított konzorciumban. Később az Andersen Consulting menedzsere, majd 
Oracle konzultációjának igazgatója, utána regionális igazgatója, a vállalat magyarországi ügyvezető 
igazgatója. 2006-tól elnöke és társtulajdonosa lesz RacioNet Zrt-nek, ami néhány év leforgása alatt az 
egyik vezető hazai rendszerintegrációs vállalattá nőtte ki magát, Közép-Európa ötven leggyorsabban 
fejlődő technológiai vállalata közé rangsorolták.  
 
5 évig alelnöke, majd 2010-től IVSZ elnöke. Az ágazat 28 éves szövetségének legfőbb céljai a hazai 
innováció növelése, a kkv export erősítése, informatikusképzés, digitalizáció terjesztése.  
 
2009-től Székesfehérvár Fejlődéséért Alapítvány elnöke , elsőként létrehoztak az országban 
esélyegyenlőség alapon iskolai tanrendbe  illesztett digitális élményközpontot, Alba Innovár néven., 
ahol évente 5000 diákot oktatnak.  
 
2019-től Magyar Innovációs Szövetség alelnöke a STEM oktatásért és KKV fejlesztéséért felelős. 
 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
2005-2008 alelnök, Nagyvállalati Tagozat 
2008-2010 alelnök, Nagyvállalati Tagozat 
2010-2013 elnök 
2013-2016 elnök 
2016-2019 elnök 
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti működésével, 
érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
 

1. A digitális technológia alapjaiban forgatja fel a világot – ma már a gazdaság minden területén 

érzékelhető a digitális transzformáció hatása. Ennek nyomán a magyarországi vállalkozások is egyre 

nagyobb arányban tekintik versenyképességük zálogának a digitális megoldások minél gyorsabb és 

minél szélesebb körű alkalmazását. A konferenciákon és a vezetői értekezleteken olyan új 

kifejezésekkel ismerkednek, mint a mesterséges intelligencia, a blockchain, az ipar 4.0, az önvezető 

rendszerek, a sharing economy. 

2. A technológiai fejlődés nemcsak a gazdaságot, hanem életünk minden területét átalakítja, megoldási 

lehetőségeket kínálva a fenntartható fejlődés kihívásaira, a természet és a társadalom egészségének 

javítására, vagy az egyének és csoportok védelmére. Ebben az értelemben a digitális transzformáció 

mindenkinek új kihívásokat és reményeket tartogat. 

3. Ezek a változások az IVSZ-ben is érzékelhetők. Bár tagjaink nagy része továbbra is informatikai 

vállalkozás, egyre több tagtársunk képviseli a korábbi „non-IT” szektort; olyan cégek, amelyek 

felismerték a technológiai fejlesztések és a digitális transzformáció fontosságát: pénzügyi 

intézmények, feldolgozóipari cégek, agrárvállalkozások, ingatlanfejlesztők és mások. Ők minden 

bizonnyal a digitalizáció hiteles és hatékony képviselete miatt csatlakoztak hozzánk, de ezzel egyúttal 

ők maguk is hitelesítik azt, hogy az IVSZ immár: Szövetség a Digitális Gazdaságért.  

4. Ez a szövetség úgy lehet még sikeresebb, ha az élén álló elnökség tagjai személyes hitelességükkel és 

szakértelmükkel is hozzájárulnak az egyre szélesedő technológiai alkalmazási területeken azonosított 

feladatok megoldásához. Rendkívül fontosnak tartom, hogy olyan elnök és elnökségi tagok álljanak az 

IVSZ élén, akik már bizonyítottak: szakértelmük, felelősségvállalásuk, transzparenciájuk 

megkérdőjelezhetetlen.  

5. A 2019. május 2-i közgyűlésre készülve azzal szeretném ismételt elnöki kandidálásomat a tisztelt 

tagtársak figyelmébe ajánlani, hogy a következő elnöki ciklus első felében szeretném elérni az 

elnökségi tagok aktívabb bevonását a digitalizáció kritikus területein, támogatva az  IVSZ Iroda és az 

eddig is sikeres munkacsoportok munkáját.  

6. Megválasztásom esetén a következő szerkezetben tervezem az IVSZ vezetését az érintett elnökségi 

tagok egyetértésével: 

 Laufer Tamás: „klasszikus” elnöki feladatok, digitális oktatás és munkaerőpiac, utóbbi 

területeken munkáját Both Vilmos segíti; 

 Dr. Vinnai Balázs: innováció és startupok, munkáját Deliága Ákos segíti;  

 Vityi Péter: Ipar 4.0, automatizáció; 

 Vicze Gábor: uniós fejlesztési programok;  

 Jakab Roland: mesterséges intelligencia és 5G;  

 Wolf András: exportösztönzés;  

 Mátrai Gábor: nemzetközi kapcsolatok. 

7. Az IVSZ-nek el kell érnie, hogy a digitalizációval kapcsolatos szabályozási, közpolitikai és 

fejlesztéspolitikai lépések ténylegesen katalizálják vállalataink fejlődését. Fő feladatomnak az elnöki 

ciklus első felében azt tekintem, hogy az új szerkezet kiépüljön, és az iroda hatékonyan tudja 
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támogatni az új működést. Reményeim szerint ezt követően hátrébb léphetek, hogy 10 évnyi elnökség 

után átadjam a stafétát egy olyan új vezetőnek, aki osztja a fentiekben megfogalmazott víziót, és a 

szövetség hiteles vezetőjeként folytatja a megkezdett munkát.  

 

Miért kívánja betölteni az elnöki tisztséget?  
 
Az IVSZ-nek el kell érnie, hogy a digitalizációval kapcsolatos szabályozási, közpolitikai és 
fejlesztéspolitikai lépések ténylegesen katalizálják vállalataink fejlődését. Fő feladatomnak az elnöki 
ciklus első felében azt tekintem, hogy az új szerkezet kiépüljön, és az iroda hatékonyan tudja 
támogatni az új működést. Reményeim szerint ezt követően hátrébb léphetek, hogy 10 évnyi 
elnökség után átadjam a stafétát egy olyan új vezetőnek, aki osztja a fentiekben megfogalmazott 
víziót, és a szövetség hiteles vezetőjeként folytatja a megkezdett munkát. 
 
 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  prioritást: 
 
1. KKV fejlesztési programok és export ösztönzés 
2. Innováció és Startup szabályozás és ösztönzési programok 
3. Ipar 4.0, automatizáció 
4. Digitális munkahely program, Informatikus képzés  
5. Vezető szerep új technologiák elterjesztésében ( MI, 5G, Blockchain) 
+1 . Kibervédelem 
 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnöki pozíciójára? (óra/ hét) 
 
1-2 nap/hét 
 

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

- IVSZ = Digitális Gazdaság Szövetsége, 400 tag, 12 mcs., 30 fő állású szakember 

- Oktatás: 30%-al nőtt a felvételiző informatikus száma  az elmúlt 3 évben, 2+1 éves 

informatikai üzemmérnök szak magvalósulása, DMP program létrehozása, informatikus 

pályát segítő program létrehozása, Digitális Témahét létrehozása 

- KKV fejlesztés: Ágazati fehérkönyvek, konferenciák (DIGITALL, SMART, MENTA). ágazati 

munkacsoportok, IPAR 4.0 program 

- Export programok: CEBIT, BET, SW és szolgáltatás export felmérések, export innovációs 

támogatás  

- Kutatás, fejlesztés: 

o 2014-2018 export felmérés 
o IoT KKV fejlesztés 
o munkaerőpiac felmérés  
o Digitális gazdaság footprint  
o Közoktatási kiáltvány  
o export útmutató 
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- Megállapodások: 

o IVSZ-MTA megállapodás, 

o NFM, ME, EMMI, NGM, SZTNH, KH, Artisjus,  

o ágazati szervezetek (nemzeti és nemzetközi) 

- Kommunikációs mérföldkövek: 

o 2012 - 10 ezer mérnök és  200 Mrd sw és szolgáltatás export 

o 2015 - 20 ezer mérnök és 400 Mrd sw és szolgáltatás export 

o 2014 – 10 ezer informatikus hiányzik 

o 2015 – 22 ezer informatikus hiányzik 

o 2015 – ipar 4.0 

o 2017 – informatikus ösztöndíj kapány 

o 2018 – 700 Mrd sw és szolgáltatás export 

o és még számos (lassan számtalan) publikáció 

o mainstreambe kerültünk, nem mi írunk (csak), hanem rólunk ( témáinkról) írnak a 

legfontosabb lapok, portálok 

- IVSZ hozzájárult, hogy állandó keretmegállapodások legyenek a közbeszerzésben és a TCO 

alapú összehasonlítást bevezessék 

- Az innovációs (NKFIH) stratégiában az IKT vertikális terület a horizontális mellett. Ennek 

köszönhetően lehetett csak informatikai területre is pályázatokat kiírni ill. pályázni.  

 

 

 
 
Budapest. 2019. április. hó 25 nap. 
 
 
Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2019. április 25. (csütörtök), 12 óra 
 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem 
kap értesítést, kérjük, jelezze az IVSZ irodának. (Tel.: 1/266-6346 vagy 70/943-9826) 
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