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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: 

 

Deliága Ákos a Talk-A-Bot Kft társalapítója és ügyvezetője. Több, mint 13 éves 

üzletfejlesztési tapasztalattal rendelkezik Közép-Kelet-Európában és Dél-Kelet 

Ázsiában. A 4 éve alapított vállalkozás Magyarország egyik leggyorsabban fejlődő 

startupja, ami piacvezető és piacépítő tevékenységet folytat a chatbotok területén. 

Fejlődésük során kiemelt partneri státuszt értek el a Vibernél, Microsoftnál és egyetlen 

magyar vállalkozásként bekerültek a Techstars és a Rakuten által indított akcelerátor 

programba Szingapúrban. A számos elismerés és sajtómegjelenés közül kiemelhető, 

hogy Ákos 2019-ben megnyerte az év alapítója díjat a Central European Startup Awards 

szavazásán, továbbá a Microsoftnál az év partnere elismerést is megkapta a cég IP Co-

Sell kategórában (saját megoldással rendelkező partner). 
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Előtte a Hewlett-Packard Enterprise-nál dolgozott 9 évet Magyarországon, Szingapúrban 

valamint a CEE régióban. BME-n végzett mérnök-informatikusként, továbbá a CEU-n 

szerzett MBA diplomát. Hobbija a fotózás és a Kung-Fu, de két fiára a legbüszkébb. 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

3 év általános elnökségi tagság, 2 év munkacsoport vezetés, 4 évig munkacsoport 

vezető-helyettes. Aktív tag összesen 12 éve. 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Piaci tevékenységem során azt tapasztalatom, hogy Magyarország – és ebbe beleértve 

az IT szektor nagy részét is – még mindig nagyon „befelé fordul”. Elégedettek vagyunk, 

hogy nő a gazdaság, de nem vesszük észre, hogy akár a közvetlen szomszédjaink is 

gyorsabban nőnek. Hiszek benne, hogy a tudás alapú gazdaság és a digitalizáció a kulcs 

ahhoz, hogy Magyarország nemzetközileg is az élvonalba kerüljön. Az elnökségben aktív 

szerepem volt a Startup Hungary elindításában, aminek legfőbb célja, hogy a globális 

piacra termett magyar cégek itthon épüljenek. Ezek az újfajta cégek viszont egy újfajta 

IVSZ-t akarnak, hiszen a (jórészt) 30 éve kialakult szervezet nem (eléggé) szolgálja a 

céljaikat. Úgy gondolom, hogy a következő időszakban szükséges az IVSZ számára, 

hogy megújítsa az értékajánlatát, új szolgáltatásokat vezessen be, gyorsabban reagáljon 

hírekre és nem utolsó sorban álljon bele keményebben a tagság számára fontos 

témákba.  

Egyszerűbben fogalmazva: nem szeretnék jövőre olyan hívásokat kapni amiben tagok 

kérdeznek: ”Miért fizessem ki idén is a tagdíjat, mit csinált ebben az évben az IVSZ?”  

 

Az IVSZ hosszú évtizedek munkájával Magyarország legnagyobb jelentőségű szakmai 

szövetségévé nőtte ki magát. Véleményen szerint ez a pozíció és a vele járó befolyás 

csak úgy tartható fenn hosszú távon, ha az IVSZ a kormányokkal együttműködve, de 

politika-mentesen – tehát szakmai alapon működik. Ez a trivialitásnak tűnő kijelentés a 

mindennapokban rendkívül nagy kihívás az elnökség és az iroda számára is. Véleményen 

szerint úgy tudjuk megtartani és fejleszteni a Szövetség erős pozícióját, ha az iroda 

mellett a megválasztott elnökség és a tagság is aktív. Ez adja az igazi legitimációt az 

általunk kommunikált kutatásoknak, adatoknak, javaslatoknak. Emiatt örülök, hogy az 

utóbbi évben az elnökség kabinetként működik, amiben minden egyes tagnak saját 

felelőssége és feladatai vannak. A kabinet alapú működés kialakításában én is részt 

vettem és szeretném tovább folytatni a megkezdett munkát.  

Egyszerűbben fogalmazva: A jövőben is őszintén szeretném kijelenteni: Úgy értük el a 

céljainkat, hogy egyik politikai oldal érdekét sem képviseljük. A digitalizációt szolgáló 

szakmai szervezet vagyunk. 

 

Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tag pozíciót?  

 

A Talk-A-Bot Kft ügyvezetőjeként napi szinten tapasztalom, hogy milyen egy nemzetközi 

piacra törő startup vállalkozást építeni a magyar üzleti/gazdasági környezetből. Dél-

Kelet Ázsiában és Európában szerzett üzletfejlesztési tapasztalatomnak köszönhetően jó 

rálátásom van arra, hogy mit lehet jobban csinálni. 

 

Úgy érzem, hogy IVSZ elnökségi tagként hatásom lehet arra, hogy milyen irányba 

fejlesztjük a startup ökoszisztémát és ezen keresztül a magyar gazdaságot. Szeretném a 
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tagság bizalmát kérni, hogy a mandátumommal aktív befolyásolója lehessek ennek az 

átalakulásnak. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

1. IVSZ értékajánlatának újradefiniálása, bemutatása a startup közösség felé a Startup 

Hungary Alapítvány kapcsán 

2. Kormányzati együttműködésekben az IVSZ pozíciójának erősítése 

3. Erősíteni kell az IVSZ Think-Tank szerepét, ezzel növelve a Szövetség tematizációs 

képességét, hogy befolyásolni tudja a politikai programokat és a közbeszédet 

4. Az elnökség, a munkacsoportok és a tagság nagyobb arányú „aktivizálása”, a 

bennünk rejlő kapcsolati tőke jobb kihasználásának érdekében 

5. A magyar gazdaság versenyképességének javítása a digitalizáció terjesztésén 

keresztül 

 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ általános elnökségi tag pozíciójára? (óra/ 

hét) 

 

Hetente 2-6 óra. 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

2017-2020: Általános elnökségi tagság 

- Startup Hungary Alapítvány indulásáért felelős elnökségi tag Vinnai Balázzsal 

közösen 

- A Szövetség képviselete kormányzati szereplőknél (Pl.: Digitális Jólét Program, 

HEPA, HIPA, Külügyminisztérium, ITM), számos nyilvános rendezvényen és a 

médiában 

- Elnökség munkamódszerének megújítása, hatékonyabbá tétele 

 

2015-2017: Adatközpont és felhő munkacsoport vezetője 

- Évente 6 munkacsoport ülés és szakmai programok 

- Évente 1 konferencia szervezése az adatközponti iparnak 

- Felhő piackutatás a Microsofttal és egyéb szakmai termékek 

 

 

 
Budapest. 2020. augusztus 3. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2020. augusztus 20. 

(csütörtök), 12 óra 

 

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) 
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