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Jelenlegi munkahelye 
EIT Health Innostars e.V. 
 
Beosztása:  Innostars regionális igazgató (Lengyel-, 
Magyar-, Horvát- és Olaszország, valamint Portugália 
és Wales/U.K.) 
 
 
 
 
Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 
 
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
10 éves, a távközlés és a kormányzati kapcsolatok terén szerzett tapasztalat az Invitel 
Zrt felsővezetésének tagjaként. Stratégia, gazdaságfejlesztés INSEAD MBA-n, The 
Boston Consulting Group-nál tanácsadói, valamint a Századvég Gazdaságkutatónál 
vezérigazgatói munkakörben. Innováció menedzsment először a Climate-KIC, majd az 
EIT Health innovációs szervezetekben. 
 
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
Invitelesként a távközlési kerekasztal egyik létrehozójaként és aktív tagjaként 
dolgoztam az IVSZ-ben. 
 
Miért kívánja betölteni a munkacsoport-vezetői tisztséget?  
Az EIT Health keretében nagyon hasonló a feladatom: egészségiparban minél több, 
elsősorban IT alapú innovációt piacra vinni, magyar cégeket külföldre segíteni, az 
egészségügyi szolgáltatásokat megreformálni. A két szervezetnek hatékonyabb 
együttműködni, mint külön-külön dolgozni.  
 
Mennyi időt tud fordítani a munkacsoport vezetői pozíciójára? (óra/ hét) 
Heti 8 óra 
 
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
 
 
Fogalmazza meg a munkacsoporttal kapcsolatos terveit, prioritásait (rövid 
munkaterv): 
A munkacsoport célja, hogy az IVSZ tagok meglássák az egészségiparban és az 
egészségügyben lévő innovációs üzleti lehetőségeket, eligazodjanak az iparágban, 
lássák a trendeket, megfelelő képzést kapjanak, (külföldi) partnert találjanak a 
fejlesztéshez, közvetlen csatornájuk legyen a nagyvállalati, egészségügyi intézményi 
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kulcsszereplőkhöz itthon és külföldön. A másik oldalon a munkacsoport azon dolgozik, 
hogy a felvevő piac (fogyasztók, betegek, és az állam mint az egészségügy 
megrendelője) nyitottságot és hajlandóságot mutasson a felhasználási (és beszerzési) 
szokások változtatására. Cél, hogy bővüljön a hazai e-Health piac, valamint 
hozzáférjenek a cégek a külföldi e-Health piachoz. 
 
A munkacsoport fő fókusza: 

• e-Health lehetőségek ismertetése a stakeholderekkel, vásárlási és felhasználási 
szokásaik megváltoztatása érdekében (média és rendezvények) 

• élenjáró nemzetközi tudás elérhetővé tétele, IVSZ tagok fejlesztése 
• a medtech és biotech iparágak szereplőivel, potenciális e-Health megrendelőkkel 

közös rendezvények tartása 
• termék és szolgáltatásfejlesztés, startup rendezvények megtartása 
• a kormányzattal folytatott dialógus fenntartása a tervekre való ráhatás erősítése 

 
 
 


