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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: 

 

2000-ben csatlakoztam az Ericssonhoz, ahol kezdetben stratégiai üzleti tanácsadói 

feladatokat láttam el, majd mobil banki projektek vezetésével foglalkoztam. Ezt 

követően a Multimédia termékek értékesítéséért voltam felelős Magyarországon és 

Macedóniában. 2008-ban marketing és kommunikációs igazgatóként majd 

vezérigazgató-helyettesként folytattam pályafutásomat. 2013-tól vagyok ügyvezető 

igazgatója a jelenleg 2000 főt foglalkoztató hazai leányvállalatnak. Informatikus és 

politológus diplomáimat a Debreceni Egyetemen szereztem, ahol óraadóként is 

tevékenykedtem az elmúlt 10 év során.  

 

Posztgraduális tanulmányokat Egyesült Államokbeli Egyetemeken folytattam.  

 

Jelenleg elnöke vagyok a 10 európai iparvállalat legfelső vezetőit tömörítő Magyar 

Európai Üzleti Tanácsnak; és elnökségi tagja az 5G Koalíciónak. 

 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

Az elmúlt 3 év során az IVSZ elnökségében a Digitális Transzformációért felelős alelnöki 

pozíciót töltöttem be. 
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

- A vállalati innováció hatékony támogatási rendszerének kialakítása és a 

nagyvállalati és startup világ közötti együttműködés elősegítése és támogatása. 

- Tagozatok és tematikus munkacsoportok munkájának figyelemmel kísérése, új 

csoportok létrehozása a kevésbé relevánsak és aktívak átalakítása, továbbá a 

minőség kérlelhetetlen fenntartása mindenben, amiben az IVSZ részt vesz. 

- Aktív részvétel és képviselet a digitális infrastruktúra, a digitális kompetenciák, a 

digitális gazdaság és a digitális állam formálását célzó szakmai vitákban és 

fórumokon. 

- Országos kezdeményezések, rendezvények szervezése releváns oktatási 

témákban. 

- Előadó delegálása kiemelt szerepeltetése meghatározó vertikális konferenciákon. 

- Véleményformálás „mindenben” ami digitális, a tudásközpont szerep erősítése.  

- Nemzetközi társszervezetekben és tagságokban való aktív részvétel, 

kompetenciák és programok Magyarországra csábítása. 

 

 

Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

 

Vezető Európai központú technológiai cég képviselőjeként hiszek az innováció és a 

digitalizáció szinte mindent átformáló erejében a benne rejlő lehetőségekben, és 

természetesen tudatában vagyok a veszélyeknek is. Ezen tisztségen keresztül kívánok 

hangot adni annak, hogy az átalakulás Magyarország gazdasági növekedése és 

versenyképességének javítása szempontjából kivételes lehetőség, továbbá célom 

felkutatni és kialakítani olyan programokat - és együttműködéseket elősegíteni - 

amelyek a tagság számára előnyöket, üzleti lehetőségeket kínálnak.  

 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1. A Digitális Transzformáció nyújtotta előnyök kiaknázása a különböző vertikumok 

számára, a lehetőségek, előnyök minél szélesebb körben - egyén, vállalkozás, 

társadalom - való ismertetése. A digitalizáció nem választás kérdése: az ezt fel nem 

ismerő vállalkozások hazai és nemzetközi versenyképességüket, a munkavállalók pedig 

munkaerőpiaci esélyeiket kockáztatják. 

2. A digitalizációra célzott programokkal kell felkészíteni a munkavállalókat, 

vállalkozásokat és a nemzetgazdaságot: digitális infrastruktúrát, a digitális 

kompetenciákat, a digitális gazdaságot és a digitális államot szükséges fejleszteni. 

3. Az 5G-ben rejlő lehetőségek teljeskörű kiaknázása; hazai és regionális programokban 

való aktív részévétel a tagság helyzetbe hozása. A nagyvállalatok és startupok közötti 

együttműködés hatékony támogatása. 

4. A digitális kompetenciák az oktatás átalakításának kérlelhetetlen szószólójaként való 

fellépés. 

5. Az IVSZ tudásközpont szerepének erősítése; hiteles tudástár ICT/ Digitalizáció 

kérdésekben a tagság, a döntéshozók, szabályzó hatóságok számára.    

 

Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét) 
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2-5 óra  

 

 

Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Az elmúlt 3 év során közel 40 nagyobb - ICT iparági és különböző vertikumok által 

szervezett - konferencián, és számos szakmai összejövetelen, fórumon tartottam 

előadást digitális transzformáció, 5G, automatizáció, IoT és innováció témákban  – 

természetesen nem minden esetben közvetlenül az IVSZ képviseletében de - az IVSZ-es 

pozíciómat és az IVSZ szerepét a digitális gazdaság formálásában mindig hangoztatva.  

 

Aktívan részt vettem az IVSZ elnökségi ülésein a döntések meghozatalában az IVSZ   

sikereinek elérésében. 

 

 

 

 
Budapest. 2018. május 9. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidők:  

2018. április 23. az alábbi pozíciók esetében:  

• Méret szerinti tagozatvezető – Multi  

• Méret szerinti tagozatvezető – Nagyvállalat  

• Méret szerinti tagozatvezető – KKV  

• Méret szerinti tagozatvezető – Mikro és Startup  

2018. május 10. az alábbi pozíciók esetében:  

• Digitális Transzformációért felelős alelnök  

• Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsági tagok  

• Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagok  

  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze a tagi program menedzsernek (gaspar-

hidasi.eszter@ivsz.hu +36-20-9433-3339).  
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