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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: 
Tapasztalatom az elmúlt 10 évben az Ericsson magyarországi és nem magyarországi 
K+F szervezeteinek (150-250 fős csapatok) vezetése, illetve az elmúlt 2 évben a 
Magyarországi Ericsson teljes K+F szervezetének a vezetéséhez (1200 mérnök) 
kapcsolódik. Végzettségem szerint okleveles villamosmérnök vagyok, a Budapest 
Műszaki Egyetemen végeztem, karrieremet SW fejlesztéssel kezdtem, majd hamarosan 
projekt és program menedzsmenttel folytattam. Karrierem során többször dolgoztam 
külföldön, 2 évet Olaszországban, majd kétszer 2 évet Svédországban, különböző 
vezetői beosztásban.  
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
2009-től aktívan részt veszek az IVSZ-ben, az Ericsson HW fejlesztési 
osztályvezetőjeként az Elektronikai Tagozat munkájában vettem részt. 2011-2013 
között külföldön dolgoztam, de visszatérésem után megint bekapcsolódtam az IVSZ 
munkájába. 
 
Miért kívánja betölteni a munkacsoport-vezetői tisztséget?  
Mint K+F vezető látom a hálózatba kapcsolt társdalom technológiáinak létrejöttét, az 
Ericsson maga is aktívan részt vesz az IoT-hoz kapcsolódó hálózati fejlesztésekben (mint 
például felhő alapú hálózatok, 5G). Technológiai forradalom előtt állunk, mely 
nagymértékben az IoT-hoz kapcsolódik és jelentős hatással lesz a társadalomra illetve a 
gazdaság többi iparágára is (nevezhetjük digitális transzformációnak, Ipar 4.0). Ez 
kihívást, de egyben lehetőséget is teremt a magyar ipari szereplőknek, de akár a 
kormányzatnak és a társadalomnak is. IoT munkacsoport vezetőként befolyásolni 
szeretném ezeket a folyamatokat, hogy sikeres legyen a magyar digitális 
transzformáció, helyzetbe hozzuk a magyar vállalatokat nem csak az országban, de 
nemzetközi viszonylatban is és elősegítsük egy modern digitális társadalom kialakulását, 
ezáltal az egész társadalmat is helyzetbe hozni az új világban.  
 
Mennyi időt tud fordítani a munkacsoport vezetői pozíciójára? (óra/ hét) 
Heti 6 óra 
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Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
Az IVSZ Elektronikai Tagozatának aktív tagjaként részt vettem a tagozat mindennapi 
munkájában, például az első elektronikai kerekasztal megszervezésében, az IVSZ 
elektronikai stratégiájának kialakításában, melynek több elemét az IVSZ befogadta és 
tovább fejlesztette.  
 
Fogalmazza meg a munkacsoporttal kapcsolatos terveit, prioritásait (rövid 
munkaterv): 
A munkacsoport célja, hogy az IVSZ tagok, ipar, kormányzat és társadalom megértsék 
az IoT lényegét, rálátásuk legyen a trendekre és kihasználják az ebből adódó 
lehetőségeket. A terv része egy stratégia kialakítása, mely befolyásolhatja a 
kormányzati szabályozást az IoT lehetőségek támogatására, helyzetbe hozza a magyar 
kkv-kat és nagy cégeket, ezáltal aktívan hozzájárulva a többi iparág digitális 
transzformációjához. 
 
A munkacsoport fő fókusza: 

• Az IoT definiálása és kapcsolódó stratégia megfogalmazása  
• Kommunikálni a megfelelő csoportoknak (kormányzat, ipar, társadalom) az IoT 

lényegét, hatását, fontosságát és a benne rejlő lehetőségeket (média és 
rendezvények)  

• Összekötni és erősíteni az IVSZ-ben külön munkacsoportként már létező, IoT-hoz 
kapcsolódó csoportok munkáját (pl. eHealth, eAgrárium). 

• Aktívan támogatni új IoT területeket (Smart City, Smart Utilities, stb.…) 
• Támogatni az IVSZ Oktatási munkacsoportját  
• Befolyásolni a kormányzatot az IoT-t érintő szabályozásban, illetve a terület 

támogatására (pályázatok, inkubáció)  
• Magyar cégek támogatása termék és szolgáltatásfejlesztésben, a kapcsolódó 

startup ökoszisztéma elősegítése 
 
 
 


