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2020. évi Közgyűlés 

Pályázati lap általános elnökségi tag pozícióra 

Név:  Mátrai Gábor 

Jelenlegi munkahelye: KGM-Invest Kft. 
Beosztása: ügyvezető 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát.

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyeim, 
szakmai és vezetői tapasztalataim, eredményeim, elismeréseim: 

56 éves vagyok és közgazda végzetséggel rendelkezem.   

Okleveles közgazdaként diplomámat 1987-ben szereztem a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen. Angol, francia és orosz nyelven beszélek.  

A befektetések, hírközlés és a média, valamint az informatika területén több, 
mint 20 éves szakmai tapasztalatot szereztem.  

Pályafutásomat 1987-ben vállalati finanszírozóként kezdtem a Magyar Hitelbank 
Rt-nél, majd 1988-tól a Postabank és Takarékpénztár Rt-nél folytattam. 1990-
ben a Sandoz AG magyarországi leányvállalatának lettem pénzügyi igazgatója. 

1993-tól a Magyar-Amerikai Vállalkozási Alapnál folytattam szakmai életutamat,
befektetési menedzserként, majd befektetési igazgatóként. 1997-ben az Első 
Magyar Alap alapkezelőjének befektetési igazgatója lettem, majd 2000-ben, a 
régió legnagyobb kábeltelevíziós vállalkozásához, a UPC Central Europe Group-
hoz csatlakoztam, mint üzletfejlesztési és stratégiai igazgató, ahol a regionális 
akvizíciók vezetése mellett részt vettem az új üzletágak, új szolgáltatások 
bevezetése mellett a vállalatcsoport tematikus televíziós csatorna-
portfoliójának, így a Sport1, Sport2 létrehozásában és működtetésében is. 2005-
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től a UPC Magyarország Kft-nél dolgoztam tovább, ahol a szabályozási és 
kormányzati kapcsolatok igazgatói posztot töltöttem be.   

2009-től stratégiai tanácsadóként dolgoztam, amely tevékenység keretében a 
legnagyobb magyarországi médiaszolgáltató, az RTL Klub vezérigazgatójának 
tanácsadója voltam és egyéb munkáim mellett szakmai tanácsokat adtam a RTL 
csoporthoz tartozó tematikus televíziós csatornák átszervezéséhez, 
újrapozícionálásához is.    

2010. augusztusától, 2013 végéig a Nemzeti Média és Hírközlési 
Hatóság Hírközlési elnökhelyetteseként az Elnök általános helyettese voltam, 
vezettem a Hírközlési Kabinetet, a Stratégiai és Tudásmenedzsment, valamint a 
Nemzetközi igazgatóságokat, illetve elláttam a másodfokú hatósági döntési 
jogkört. Elnökhelyettesi munkám mellett, 2013 év során az európai szabályzó 
hatóságok testületének, a BEREC-nek az alelnöki pozícióját is betöltöttem.   

2014 évtől saját tanácsadó cégemmel informatikai, hírközlési, média, kutató, 
szolgáltató és termelő vállalatok részére végezek szervezetfejlesztési, 
üzletfejlesztési, pénzügyi és stratégiai tanácsadást, illetve részt veszek ezen 
vállalatok digitalizációs stratégiájának kialakításában, valamint üzleti-, 
fejlesztési terveik elkészítésében. 

Az IVSZ munkájába 2015-ben kapcsolódtam be és 2017-ben elnökségi taggá 
választottak. Feladatkörömbe a nemzetközi kapcsolattartás, illetve a 
finanszírozási, ezen belül is a kockázati tőke befektetésekhez kapcsolódó 
kérdések tartoznak.  

2018-ban, az IVSZ jelöltjeként, a DIGITALEUROPE Board tagjává, majd 
Operation Committee tagjává választottak. 2020. júniusában, pályázati úton, 
újabb két éves időszakra újraválasztottak a DIGITALEUROPE Board tagjának.      

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

2015-ben kapcsolódtam be aktívan az IVSZ munkájába, ahol először a különböző 
iparágak digitális stratégiájának kidolgozásában vettem részt, majd a bilaterális 
és multilaterális nemzetközi kapcsolatokért lettem felelős, egyebek mellett 
képviselve az IVSZ-t a DIGITALEUROPE munkájában is. 2017-ben az IVSZ 
Elnökségi tagjává választottak, majd 2018-ban az IVSZ támogatásával a 
DIGITALEUROPE Igazgatóságának is tagja lettem, amely pozícióra ez év 
júniusában újabb két évre megválasztásra kerültem. 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: (…a teljesség 
igénye nélkül…)  
Az IVSZ ez elmúlt időszakban kiemelkedő szerepet játszott a nemzetgazdaság 
digitális transzformációjának elősegítése érdekében, illetve az ország digitális 
stratégiájának, részstratégiáinak megalkotásában, valamint a digitális 
szemléletformálás, szemléletváltás terén. Az IVSZ precízen, szakértő módon 
fogalmazta meg a legfőbb stratégiai irányokat. A kialakult szervezeti struktúra 
jól szolgálta ezen stratégiai célkitűzések megvalósítását, a feladatok hatékony 
elvégzését, illetve küldetés elérését. A projekt alapú működés elősegítette a 
fókuszált munkavégzést és a változó körülményekre történő gyors reagálást.  
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Az elkövetkezendő időben, ezen fenti értékek mentén tovább szükséges 
erősíteni a professzionális projekt alapú működést, tovább kell erősíteni az IVSZ
működése pénzügyi forrásainak (tagdíjakon felül) biztonságos rendelkezésre 
állását. Szükséges az IVSZ tagjaival való szoros együttműködés, az aktív, 
„napiszintű” kapcsolattartás, főként a KKV tagok esetében. A stratégiai irányok 
kialakítása mellett, olyan szolgáltatásokat kell tudni biztosítani, ami a 
mindennapi működésüket is segíti, támogatja. A kormányzat felé történő hiteles, 
szakmai alapú és független érdekérvényesítést tovább kell erősíteni, annak 
érdekében, hogy az informatikát, a digitalizációt érintő döntések meghozatala 
során az IVSZ „megkerülhetetlen” szakmai tanácsadó szervezet legyen. Egyes 
kiemelt területeken, - mint például az AI, az innováció, az oktatás, informatikus 
képzés -, folytatni kell, illetve meg kell erősíteni az eddigi szakmai munkát.
Folytatni kell az IVSZ-nek a digitális vállalkozások érdekképviselete irányába 
történő fokozatos és átgondolt elmozdulását, ezzel is növelve a taglétszámot és 
így a szervezet  érdekérvényesítő erejét.    
Mindemellett további stratégia partnerségeket kell kötnünk az iparági 
érdekképviseletekkel, nemzetközi szervezetekkel, kiemelten is az innovációt és 
új szemlétet, megoldásokat kínáló start-up vállalkozásokkal, ezzel is erősítve 
egy virulens és hatékonyan működő start-up ökoszisztéma kialakítását.      

Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tag pozíciót?  

A hírközlés és az informatika területén, valamint a kockázati tőke szakmában
eddig megszerzett tudásommal, tapasztalatommal és kapcsolatrendszeremmel 
szeretném a továbbiakban is hatékonyan segíteni, támogatni az IVSZ, az IVSZ 
tagjainak munkáját, hatékony működését, illetve a hazai digitális 
transzformációnak, minden szinten – egyének, közösségek, vállalkozások, 
kormányzat, nemzetgazdaság – történő sikeres, versenyképes, a társadalmi és 
gazdasági jólétet növelő kiteljesedését, megvalósulását. Az előző elnökségi 
ciklusban ezen munkát sikeresen elindítottuk, de annak következetes 
végigvitele, az újabb kihívásokra (pl. COVID-19 járvány hatásai) adandó 
válaszok megfogalmazása további aktív részvételt és kitartó munkát követel, és 
az ebben való további részvétel megtiszteltetés és felelősség is számomra. 
Mindemellett bízom abban, hogy eddigi munkám folytatásával hatékonyan 
járulhatok hozzá az IVSZ magas színvonalú tevékenységéhez és küldetésének 
sikeres teljesítéséhez.  

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  
prioritást: 

1. Az IVSZ nemzetközi kapcsolatainak további erősítése (DIGITALEUROPE, V4 
együttműködés) 
2. Nemzetközi stratégiai partnerségek kialakítása, nemzetközi projektekben, 
pályázatokon való részvétel feltételeinek megteremtése, bilaterális és 
multilaterális kooperációk kiépítése 
3. Az IVSZ és tagvállalatinak működéséhez biztosítható nemzetközi források, 
támogatások feltérképezése, becsatornázása  
4. A digitalizációhoz kapcsolódó európai stratégiaalkotásba történő aktív 
részvétel 
5. A hazai „best practice”-k, projektek, megoldások nemzetközi bemutatásának 
elősegítése, illetve a nemzetközi jó gyakorlatok hazai meghonosításának 
támogatása  
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Mennyi időt tud fordítani az IVSZ általános elnökségi tag pozíciójára? (óra/ 
hét) 

20-25 óra/hét  

Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

Az elmúlt időszakban a IVSZ nemzetközi kapcsolatainak újraépítése 
megkezdődött és új lendületet vett. 
Most már második ciklusban, újabb két évre a DIGITALEUROPE elnökségi tagjává 
választottak, ahol egyben betöltöm az Elnök és Alelnök munkáját közvetlenül 
támogató Ops Committe tagságot is. 
Az IVSZ ma már újra aktív résztvevője a DIGITALEUROPE stratégiaalkotási 
munkájának és projektjeinek. Érdekképviseletünk alapítója tagja a V4 Digital 
regionális digitális együttműködési kezdeményezésnek, amely a 3-tenger 
(Baltikum, Adria) együttműködéssel egészül ki. 
Az IVSZ egyedüli európai érdekképviseletként meghívásra került a 
DIGITALEUROPE COVID-19 Advisory csoportjába, amely az Európai Bizottság és 
az Európai Tanács elnökének felkérésére, közvetlenül javaslatokat fogalmazott, 
fogalmaz meg New Generation (Recovery)Alap, valamint a hét éves EU-s 
költségvetés digitalizációhoz kapcsolódó területeinek meghatározására, illetve 
digitális projektjeire, a digitális technológia használatának elterjesztésére, 
kiteljesedésére, valamint annak akadályozó tényezőinek lebontására 
vonatkozóan. 
Mindemellett előkészítésre került több, az IVSZ által Magyarországon 
kezdeményezett és bonyolított digitalizációs projekt, regionális és európai szintű 
megvalósítása is (pl. digital-footprint kutatás, informatikai munkaerőpiaci 
kutatás). 

Budapest. 2020. augusztus hó 10. nap. 

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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