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Pályázott pozíció:   

Elnökségi tag, Nagyvállalati tagozatvezető 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 

 
 

Jelenlegi munkahelye 

XAPT Hungary Kft. 

 

Beosztása:  

Ügyvezető igazgató 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

Szakmai életutam elérhető a LinkedIn–en: 

https://www.linkedin.com/profile/view?trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2Cidx%

3A1-1-

1%2CtarId%3A1430334097337%2Ctas%3Azsolt+a&id=11155772&authToken=pKBB&a

uthType=NAME_SEARCH&trk=tyah&locale=en_US 

 

Röviden összefoglalva – közgazdászként kerültem az informatika (azon belül a vállalati 

szoftverek) területére, és már 20 éve itt is „ragadtam”. Az Oracle, majd a Microsoft 

jelentette számomra az ismerkedést a vezető multinacionális szoftvervállalatok 

világával, majd úgy döntöttem, hogy részben ezen ismeretekre alapozva cégvezetőként 

is kipróbálom magam. Előbb az LLP-nél, majd az IVSZ-ben, utána pedig a XAPT-ban 

lettem ügyvezető.  

Láttam tehát nemzetközi nagyvállalati és magyar középvállalati perspektívából is a hazai 

informatika világát (vevőket és a szakmát egyaránt), továbbá lehetőségem volt a 

szakmai érdekképviselet munkáját belülről is megismernem. 

https://www.linkedin.com/profile/view?trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1430334097337%2Ctas%3Azsolt+a&id=11155772&authToken=pKBB&authType=NAME_SEARCH&trk=tyah&locale=en_US
https://www.linkedin.com/profile/view?trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1430334097337%2Ctas%3Azsolt+a&id=11155772&authToken=pKBB&authType=NAME_SEARCH&trk=tyah&locale=en_US
https://www.linkedin.com/profile/view?trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1430334097337%2Ctas%3Azsolt+a&id=11155772&authToken=pKBB&authType=NAME_SEARCH&trk=tyah&locale=en_US
https://www.linkedin.com/profile/view?trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1430334097337%2Ctas%3Azsolt+a&id=11155772&authToken=pKBB&authType=NAME_SEARCH&trk=tyah&locale=en_US
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Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel (amennyiben már betöltött az IVSZ-ben 

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

 

Korábban ad-hoc együttműködés, majd 2010 és 2012 között az IVSZ főtitkára voltam.  

Akkori legfontosabb feladataim közé tartozott az aktívabb munkacsoporti munka (mérés, 

visszajelzés a munkacsoport vezetőknek), az IVSZ stratégia megalkotása az 

elnökséggel, az IVSZ Védjegy bevezetése, az IVSZ konferencia portfóliójának bővítése 

és persze az akkori elnökség munkájának támogatása. 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

A jövő digitális iparában dolgozom, de gazdasági háttérrel és úgy érzem ez lehetőséget 

ad nekem arra, hogy más szempontból is a digitális átalakulás jelensége mögé tudjak 

látni. Nem elsősorban a kütyüket veszem ebből észre, hanem azt a hatalmas hatást, 

átalakulást, amit a digitalizáció hoz a cégek, iparágak, piaci szegmensek, a 

munkavállalók és a munkáltatók, végül is az ország számára.  

Ezek óriási kihívások, de egyben lehetőségek is mindannyiunknak, de olyan mértékben, 

hogy azt a legtöbben még mindig nem tudják elképzelni – főként azok nem akik nem 

ebben az iparágban dolgoznak. Egyre inkább feladatunk és egyben érdekünk rámutatni 

ezekre a lehetőségekre és kihívásokra, vállalati és jogalkotói, szabályozói oldalon 

egyaránt.  

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

IVSZ főtitkárként gyakran találkoztam azzal az reménnyel, hogy egy érdekképviselet 

majd közvetlenül elintéz, kijár dolgokat és ettől lesz jobb a tagvállalatoknak.  

Ez kivételes esetekben működhet, de ennél sokkal fontosabb az a mindennapos 

tevékenysége egy ilyen szervezetnek, mely során meggyőzi más iparágak vállalati 

vezetőit, illetve a kormányzat különböző szintjeit, hogy miért fontos és érdemes 

informatikára költeni. Ez a fajta folyamatos és állhatatos munka sokkal fontosabb hosszú 

távon és ez az ami különböző áttételeken keresztül valóban jelentősen növelni képes a 

piacunkat. Ebben a küldetésben szeretnék részt venni. 

 

Régóta van kapcsolatom az IVSZ-szel és nagyon örülök annak, hogy majdnem két évig 

betölthettem a főtitkári pozíciót az IVSZ-nél. Rendkívüli sokat tanultam a szakma 

minden szegmenséből, a szabályozási területekről, az iparág stratégiai problémáiról és 

persze sokatokkal megismerkedtem és együtt dolgoztam. 

Úgy gondolom, hogy az iparágban eltöltött 20 év már ad kellő tapasztalatot, és a veletek 

való közös munka is nagyon motivál.  

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

IVSZ-ben, miért fontos ez a terület az IVSZ tagoknak: 

A hazai nagyvállalatok egy igen fontos szegmens, hiszen egyrészt a hazai 

multinacionális cégek legfontosabb partnerei, másrészt példát, reményt és biztatást 

jelentenek a kis és középvállalkozásoknak, hogy el lehet érni jelentős cégméretet a 

hazai piacon és egyszer ők is akár beléphetnek a nagyvállalati tagozatba.  

Érdemes hát elmondaniuk ezen cégeknek, hogy ők hogyan letten nagyobbak, mi a 

történetük, mik az elkerülendő hibák, tévedések és mik a megfontolandó tapasztalatok. 

Azt gondolom ezen nagyobb hazai cégeknek elsősorban nem egymásnak van 

mondanivalójuk hanem éppen kifelé, akár a szakmán belül, akár a vevői és szabályozói 

oldal irányába.  

Tisztségemben, ha bizalmatokat elnyerem, arra fogok törekedni, hogy az IVSZ-nek 

olyan kezdeményezései legyenek, melyek közép- és hosszútávon a hazai informatikai 
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piacot bővítik (ez lehet PR, konferencia, a digitális transzformáció hatásának 

megértetése stb.); olyan dolgokat tegyünk közösen, melyhez egyedül kevesek lennénk, 

nem vágnánk bele (akár közös CSR programok, vagy oktatásban való részvétel stb.) 

 

 

Mit tart sikere kulcsának? 

A siker kulcsa ebben a tisztségben az együttműködés, a másik megértése és okos 

gondolatok cselekvéssé fordítása, mely dolgok persze általában vállalatvezetőként is 

fontosak. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1. a hazai ITC iparági súlyának, összbevételének növelése (annak pozitív áttétel 

hatásának megismertetésével) 

2. a lehető legegyszerűbb eszközökkel az export növelésének, külföldi piacok és 

partnerek megismerésének elősegítése, a hazai IT ipar külföld felé történő brandingjén 

való gondolkodás 

3. szakember utánpótlás, programozási alapok beépítése a közoktatásba 

 

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

Heti 4 órát tudok a pozícióra fordítani, ezen felül a szervezést igénylő feladatokhoz (pl. 

tagozati összejövetel, előadások stb.) vállalati erőforrásokat tudok biztosítani. 

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

Nem. 

 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

"Tanulj a tegnapból, élj a mának, és reménykedj a holnapban." 

 

Kedvenc applikációja? 

OneNote, Here City Lens, WalkPro, Waze  

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

Gyaloglás, utazás, városnézés, túrázás, film 

 

 

 
Budapest, 2015. április 29. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő a méret szerinti (MIKRO, KKV, NAGYV, MULTI) 

tagozatvezetői pozíció esetében: 2015. április 30. (csütörtök), 12.00 óra! 

 

Beküldési határidő az Általános elnökségi tagi, Számvizsgáló Bizottsági, Etikai 

és Fegyelmi Bizottsági pozíciók esetében: 2015. május 18. (hétfő) éjfél 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze az IVSZ irodának. (Tel.: 1/266-6346 

vagy 70/392-2046) 

mailto:jeloles@ivsz.hu

