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Jelenlegi munkahelye 

KÜRT Akadémia Kft 

 

Beosztása:  

Ügyvezető igazgató 

 

Pályázott tisztség: (aláhúzással jelölni) 

Távközlési tagozatvezető/Informatikai alelnök 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

Villamosmérnökként végeztem a BME mérés és irányítástechnika szakon 

Rövid svédországi ABB-nél töltött mérnöki munka után 1991-ben az akkor induló Digital 

Hungary terméktámogatási, projekt menedzseri és végül kereskedelmi pozíciót töltöttem 

be.  

 

1994-től 2010 a Microsoftnál dolgoztam - először, mint nagyvállalati igazgató, majd 

ügyvezető igazgatóként, végül a CEE Headquarters-ben nagyvállalati operatív 

igazgatóként.  

 

2010-től 2011-ig a Ness Hungary ügyvezető igazgatója voltam.  

 

2012-ben 2 befektető társammal megalapítottuk a Transround Kft-t, mely startup-

ként kollaboratív mobil alkalmazást fejleszt. 

 

2018-tól a KÜRT Akadémia ügyvezető igazgatójaként dolgozom. 

 

2016.ban szakmai vezetőként részt vettem a Digitális Jólét Program megbízásából 

elkészített Digitális Export Stratégia kidolgozásában.  

 

A Microsofton belüli elismerések mellett 2003-ban az Év informatikai menedzsere- 

Gyurós Tibor díjat nyertem, 2003-ban és 2006-ban az általam vezetett Microsoft 

Magyarország az év Legjobb munkahelyének járó díjat nyerte meg. 
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Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

2005 és 2007 között az IVSZ alelnöke voltam a multinacionális szakosztály 

vezetőjeként. 

 

2012 őszétől szakértőként dolgoztam az iroda mellett elsősorban iparágfejlesztés 

területen 

 

2014 tavaszától az Informatikai tagozat vezetőjeként lettem az IVSZ elnökségének 

tagja, illetve IVSZ alelnök. 

 

2017-ben újraválasztottak at informatikai tagozat vezetőjének. 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Ay elmúlt időszak elején az IVSZ 3 fő területre koncentrált  

- Informatikai munkaerőhiány pótlása 

- Kormányzat digitálizációs programjai: DJP és Ipar 4.0 

- Európai Uniós pályázatok 

 

Az első két területen a DJP által elfogadott, vagy előkészítésben levő ágazati stratégiák 

kidolgozása ls végrehajtása volt a cél. Az Európai uniós pályázatok terén a VT és a VNT 

kombinált finanszírozási formák felbontása, a hazai innovációs pályázatok elbírálásának 

felgyorsítása, az informatikai fejlesztések részarányának növelése volt a cél. 

 

A 2018-as kormányalakítás után sajnos a DJP ágazati digitális stratégiák kezdeti 

végrehajtása megtorpant illetve azok prioritása megváltozott. Az új kormányzati 

szereplők máshová helyezték a hangsúlyt, a programok piacfejlesztő hatása lelassult – 

Pl. Ginop 1.1.3 mintagyár program.  

Ugyanakkor új technológiai iniciatívák – Mesterséges Intelligencia koalíció, 5G koalíció – 

jelentek meg. Ezek egy más típusú, gazdagabb ökoszisztéma együttműködést indítottak 

el. 

 

A digitális gazdaság fejlődése a versenyszférában erősödött. Különösen igaz ez a 

pénzügyi, szolgáltatási és kormányzati szektorra – ahol a digitális csatornák szerepe 

gyorsan nőtt. Ezeken a területeken erősödött a startup ökoszisztéma is. Egy uj jelenség 

az informatikai fejlesztésekből elindult agilis vezetési és fejlesztési módszerek terjedése 

is, ami az informatikai fejlesztő cégek számára is kihívást és egyúttal esélyt is jelent, 

 

A Covid-19 járvány egyik kimenetele lehet, hogy az un “Touchless Economy” kiépítése a 

versenyszféra számára prioritást, az informatikai ágazat számára piacbővülést jelenthet. 

 

A következő időszak kulcs lehetősége, hogy a kormányzati iniciatívák mellett az IVSZ 

hogyan tudja segíteni a különböző iparágak digitalizációját. Milyen példákat, jó 

gyakorlatokat tud bemutatni, milyen iparági érdekképviseletekkel való 

együttműködéseket tud kialakítani, illetve hogyan tud segíteni az iparágaktól független 

digitálizációs “enabler”-ek – munkaerő, sztenderdek, biztonság, adatvédelem – 

jelenlétének biztosításában 
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Miért kívánja betölteni a tagozatvezetői/alelnöki pozíciót?  

 

Az elmúlt 3 év elnökségi munkája bebizonyította számomra, hogy az IVSZ komoly 

szerepet tud játszani a digitális gazdaság kiépítésében. Nem elég reaktív módon reagálni 

a piac lépéseire és a kormányzat intézkedési terveire vagy csak policy szintű ajánlásokat 

adni. A digitalizáció technológiája és sebessége túl gyors bármelyik iparág számára ezért 

előre gondolkozva, az érdekelt szereplőket felkutatva, nyitottan, együttműködően és 

aktívan kell a digitális transzformációt szektoronként építeni. Jelenlegi munkám lehetővé 

teszi, hogy az elmúlt 3 évhez hasonló szemlélettel és tempóval folytassam a megkezdett 

munkát amennyiben a tagság bizalmat szavaz a következő ciklusra. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

1. Szakember utánpótlás felpörgetése, a Digitális Oktatási stratégia és a Digitális 

Munkaerő Program intézkedéseinek támogatása. 

 

2. A versenyszféra digitalizációjának gyorsítása iparágiszakmai szervezetek és 

kulcs stakeholderek bevonásával. 

 

3. A hatékony digitális fejlesztési szemlélet és módszertanok propagálása mind az 

IVSZ tagság, mind a vállalatok/vállalkozások körében. 

 

4. Folyamatos párbeszéd az állammal a digitalizáció makrogazdasági 

/versenyképességi/munkaerő megtartási képességének kihasználásáról 

 

5. Az IVSZ tagszervezeti számára szakmai fejlesztési, innovációs erőforrások 

biztosítása a következő EU fejlesztési ciklusban. 

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ tagozatvezetői/alelnöki pozíciójára? (óra/ 

hét) 

4-8 óra per hét 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

- DJP export stratégia kidolgozása 

- GINOP 1.1.3 Mintagyár projekt szakmai támogatása 

- Ipar 4.0 Platformban alelnökként képviselem a szakmai szervezeteket 

- Az IVSZ tavaszi konferenciájának / jelenleg SMART / elnökségi támogatója 

- Folyamatos részvétel az elnökség és az iroda kabinet munkájában 

 
Budapest. 2020. ………június.….. hó …………10…. nap. 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2020. június 10. (szerda), 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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