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Jelenlegi munkahelye 

 

SDS Dokumentumközmű Zrt. 

Beosztása:  

Alapító-Cégvezető 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

2010 óta foglalkozom informatikával, első sorban üzletfejlesztés és értékesítési 

területen. 2010-2013 között outsource megoldást szolgáltattunk IT cégek részére (lead 

generálás) Többek között: Oracle (központ), SAP (központ), Fujitsu-Siemens és több 

hazai KKV-nak – pl: Libra, RR Software.  

 

2013-2018 között a Dyntell ERP marketingjében és értékesítésében vállaltam szerepet. 

A vállalat hazai TOP ERP gyártó lett, 2015-ben Superbrands díjat kaptunk. 

 

2017-2019 ősze között az MNKH, jelenleg HEPA keretein belül a Digitális 

Exportfejlesztési Stratégiáért felelős Divízió vezetője voltam. Ez idő alatt megszerveztük 

     - a hazai ICT cégek export fókuszú képzését 

- több nemzetközi kiállításon való megjelenési lehetőséget (GITEX, CeBIT – 

IVSZ-el közösen, IT WEEK Japan stb.)  

- a hazai digitális megoldások felkutatását és export promócióját (Online kassza, 

EKAER, útlevél stb.) 

- export hub-ok létrehozásának koncepciója és demo projektjei – egymást 

kiegészítő szolgáltatók külföldön való közös megjelenése pl: near-shore 

 

2017-2020 – SDS Dokumentumközmű Zrt. (startup) 

 

Kezdetben validációban és tőke bevonásban segítettem a csapatot, majd 2019 őszétől 

cégvezetőként építem a csapatot.  

Jelenleg a NAV kötelező adatszolgáltatásra adunk megoldásokat, melyet már többen 

(multik, KKV-k) megelégedéssel használnak. 
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Sajtó megjelenés 

 

Jelenleg zajlik a viszonteladói hálózat kiépítése Magyarországon (dobozos könyvelő 

rendszerek és ERP-k valamint SAP és MS termékek tanácsadóival) 

 

Emellett fintech vonalon is két termék vonalunk van, az egyik az AISP-hez a másik a 

digitális aláíráshoz köthető. 

 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

● Pannon Szoftver Kft- keretein belül, tagság – munkacsoport 

megbeszéléseken való részvétel 

● MNKH – munkakapcsolat – CeBIT projekt levezénylése közösen 

● DES – munkakapcsolat, szakmai egyeztetés 

● SDSYS tagvállalat - fintech munkacsoport tagság 

● MI Koalíció tagság 

 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Három területet szeretnék kiemelni: 

1. A hazai KKV-k informatikai hiányosságok miatt a következő években 

nagyobb verseny hátrányba fognak kerülni, mivel egyre drágább az IT 

Magyarországon. Ennek nem csupán a kevés munkaerő a fő oka, hanem 

a külföldre dolgozás „kényszere”. Ennek átfogó kezelése szükséges más 

szervezetekkel, minisztériumokkal való összefogással. A COVID -19 

rávilágított a hiányosságokra – most érezhetően felszínen van a 

probléma – most lehet lépni. Fontos, hogy ebben az IVSZ elnökségi 

tagjai is személyes felelősséget vállaljanak. 

2. Hasznosuljanak a magyar innovációk, startup termékek a magyar piacon 

(is) széles körben, és az ehhez szükséges háttértámogatást fejleszteni 

szükséges. Szakmai szervezetként feladata kiépíteni azt a támogatási 

(nem közvetlen finanszírozást) rendszert, mely érdekeltté teszi a 

felhasználót (kkv-t) is abban, hogy ilyen termékeket építsen be a 

folyamataiba.  

3. Platformot és katalizációt biztosítani a vállalkozások részére, hogy azok 

megosszák egymással az erőforrásaikat és hatékonyabban tudjanak 

boldogulni itthon és főként a külpiacokon. 

 

 

 

 

Miért kívánja betölteni az általános elnökségi tag pozíciót?  

 

Fontosnak tartom, hogy egy szakmai szervezetben a képviselt tagok mellett az 

egész szakma érdekei érvényesüljenek. Ez akkor valósulhat meg, ha élő 

kapcsolat van a szakma, a piac, és az IVSZ között.  

 

Célom, hogy a magyar IKT cégek képesek legyenek nemzetközi színvonalú 

termékeket előállítani és ezeket a termékeket a magyar KKV-k is képesek 
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legyenek hasznosan felhasználni. Nem az a cél, hogy egy IKT bérgyártó ország 

legyünk, mint az IPARban.  

 

 

 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

1. Valódi képet kérni és kapni a piacról, és ezt folyamatosan mérni  

2. Több kétirányú kommunikáció a piaccal 

3. Hazai KKV-kat támogató programok fejlesztése („vegyél magyar IT-t”) – de 

nem GINOP-ból. 

4. Platform létrehozása és katalizáció biztosítása 

5. Tagság: skálázás, bővítés, aktiválás 

 

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

hét) 

 

5-12 óra 

 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Budapest. 2020. augusztus hó 12. 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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