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Jelenlegi munkahelye 
Dat-Cor Kft. 
 
Beosztása:  
képviselő 
  

 
Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 
 
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
 

VMWARE 2013. május – 2015. dec 
Country Lead - Hungary 

 

NISZ  2012. július – 2013. márc. 
vezérigazgatói tanácsadó 

 
 

NAV –  2010. június –2012. június 
CIO 

 
 

NHIT –  2010. június –2013. aug. 
szaktanácsadói testület tagja 

 

ORENDA CONSULTING KFT  2006. dec. –2010. május 
ügyvezető partner 

 

KONZORCIA   2002. febr. –2006. nov. 
Sales & Marketing igazgató 

 

ORACLE 1996. szept. –2001. dec. 
tanácsadó | projekt menedzser | kozultáció HR 
menedzser 
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Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
2014. óta általános elnökségi tag. 
2016 eleje óta export szakértő 
 
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
Az IVSZ érdekvédelmi és piacteremtési feladatai egybeesnek. Motorja, elősegítője, 
támogatója kell legyen a gazdaság digitalizációjának. Ez mind a kormányzat, mind a 
piaci szereplők felé generál feladatokat.  
Az ágazati szabályozások, ösztönzők alakítása a digitalizáció irányában, más iparágak 
digitalizációjának támogatása, a digitális ipar nemetközi versenyképességének javítása. 
 
Miért kívánja betölteni az elnökségi tagi tisztséget?  
Az export területén tovább kell erősíteni a cégek felkészítését a nemzetközi porondon 
való megmérettetésre és további lehetőségeket kell teremteni számukra,hogy nem 
zetközi vásárokon és konferenciákon bemutathassák magukat. 
 
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  
prioritást: 
 
1. Oktatás 
2. Ipar 4.0 
3. Exportfejlesztés 
4. Tagsági szolgáltatások 
5. A digitális gazdaság fejlesztése 
 
Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnöksági tagi pozíciójára? (óra/ hét) 
Elnöskégi szinten 4-8 óra 
 
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
Az elmúlt 3 évben betöltött elnökségi pozociómban kommunikációmmal, konferencia-
részvételeimmel, előadásaimmal hozzájárultam ahhoz, hogy mára az IVSZ-t 
megkérdezik. Független, szakmai szervezetként ítélik meg, melynek ki kell kérni a 
véleményét. 
Részt vettem a Digitális Exportfejlesztési Stratégia megalkotásában, a DJP 2.0 
temaikjának kialakításában és kidolozásában. Nagy részem volt a 2017-es CeBIT-en 
való sikeres megjelenésben. 
 
 
 
Budapest. 2017. május hó 16. nap. 
 
 
Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 
 
Beküldési határidő:  

Általános elnökségi tag esetében: 2017. 05.16. 
Multi tagozatvezető és Informatikai tagozatvezető esetében: 2017.05.09. 
 



 
 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 
1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a. 

Tel.: 06-1-266-6346; E-mail: jeloles@ivsz.hu 

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) 


