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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: 

 

Még tizenévesen alapítottam barátaimmal első számítástechnikai cégemet, a digitális 

banki termékek és webes alkalmazások 

specialistájává váló Interactive Net Designt (IND). A pénzügyi technológia 

réspiacára specializálódás kifizetődött, a digitalizáció az elmúlt két 

évtizedben a bankszektort alapjaiban változtatta meg, az ehhez szükséges IT 

szolgáltatás beszerzése központi, stratégiai kérdéssé vált a pénzintézeteknél. 

Ügyfélközpontúságunknak és innovatív alapállásunknak köszönhetően 2002-ben az 

IND első helyen szerepelt a Deloitte Technology Fast 50 Central Europe régiós 

listáján. 

Különböző szakmai és üzleti sikerek után és a világon egyedülálló kreatív 

termékprtfóliónknak köszönhetően 2013-ban a Mysis brit pénzügyi szoftvercég 

felvásárolta az IND, én a cég digitális csatornákért felelős globális alelnöke lettem. 

2017-ben a Misys és a DH Corporation (D+H) összeolvadt, létrehozva a Finastrát, a 

világ harmadik legnagyobb pénzügyi technológiával foglalkozó vállalatát, amelynek még 

két és fél évig vezettem alelnökeként és a digitális részlegét. 

A multikarriererrel párhuzamosan, mintegy „love project”-ként régi barátaimmal 

megalapítottam a Codecool programozó-iskolát. Világos volt számomra, hogy az 

informatikai szakma legnagyobb, de az egész társadalom egyik legjelentősebb kihívása 

a megfelelő digitális képességek kialakítása a munkaerőpiacon. A Codecool jelenleg 

három ország öt városában képezi fiatalok százait egyszerre. Mindezt unikális 

módszerrel és állásgaranciával. Tavaly a legjelentősebb hazai kockázati tőkealapok 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 

1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a. 

Tel.: 06-1-266-6346; E-mail: jeloles@ivsz.hu 



 
 

fektettek milliárdos mértékben a Codecoolba – s a szerelemgyerekből több törődést 

igénylő tinédzser lett. Ezért fejeztem be a Finastránál a karrieremet. és koncentrálok 

hazai projektjeimre, amelyek közé a Codecool mellett a pénzügyi szoftverekkel és 

digitális banki értékesítéssel foglalkozó W.UP, valamint a start-up-inkubátor BnL Start 

Partners tartozik. 

Szerénytelenség nélkül állítom, hogy az IT-szakma teljes vertikumát ismerem, nem első 

kézből, hanem saját bőrömön tapasztalva ismertem meg a start-up-ok világát, a kkv-k 

kihívásait és a multik globális működését. 

Az IVSZ elnökségének több mint egy évtizede vagyok a tagja. Most, hogy újra teljesen 

Magyarországra koncentrálok, biztosan érdemben tudom szolgálni a szövetség 

elnökeként is a hazai IT-szakma minden ügyét.  

 

Díjaim, elismeréseim:  

„Az év üzletembere BAZ megyében” díj (2004) 

Gyurós Tibor-díj, az „Év fiatal informatikai vállalkozója” (2005) 

EY „Jövő ígérete” díj (2005) 

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2009) 

EY „Az év üzletembere” díj (2013) 

Kalmár-díj (2016) 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

Elnökségi tag 2007 óta 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Korábban az informatika, elektronika, távközlés szentháromsággal be lehetett határolni 

hol ér véget az IVSZ tevékenysége, de az elmúlt évek digitális forradalma 

megváltoztatta a játékszabályokat. Az IVSZ az elmúlt évtizedben megfelelően reagált a 

változásokra, egyetértek a távozó elnökkel abban, hogy „az IVSZ a digitális átalakulás 

egyik motorja lett. Szemléletformálásban, szabályozásban, konkrét iparági digitális 

tervek megalkotásában (…) a szakmán belül, a kormányzatban és általában a gazdasági 

életben is” eredményeket ért el a szövetség. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 

„digitális az új normális” – vagyis nem irreális az terv, hogy az IVSZ formálissá tudja 

tenni eddigi informális erejét, s a gazdaság, az oktatás, az egészségügy és a kultúra 

terén a változások letéteményesei közé dolgozza be magát. Ehhez a meglevő alapokra 

kívánok építeni, de erősíteni kívánom a projektszemléletet és objektív alapokra 

szeretném helyezni az eredmények mérését. A politikai stakeholderekkel pedig 

intenziválni kell az együttműködést. 

 

 

 

 

Miért kívánja betölteni az elnöki tisztséget?  
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Az elmúlt évtized az IVSZ életében igazi aranykor volt. Kontinuitás, pénzügyi stabilitás 

és szakmai integritás jellemezte. Ezen értékek megtartása számomra különösen fontos 

cél, s meggyőződésem, hogy a távozó elnök utódjának belülről kell érkeznie. 

Ugyanakkor a „csak így tovább” nem elég, hazai IT-szektornak új impulzusokat kell 

adnia, regionális szinten kell tevékenykednie és társadalmi dimenziókban kell 

gondolkoznia. Szakmai tapasztalatom és üzleti eredményeim alapján megfelelő jelöltnek 

tartom magam a pozícióra.  

 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

1. Hatékonyabb együttműködés a kormányzattal az ICT szektor fejlesztéseit érintő 

nagyobb projektek, szabályozási kérdéskörök mentén 

2. A 2021-27-es új EU költségvetés digitalizációs prioritásának (Digital Europe 

program) hatékony magyarországi tervezése, implementációja  

3. A hazai ICT szektor kkv képviselőinek (benne a startup szféra szereplőinek) 

eredményes képviselete, a szegmens határon túli piacszerzési esélyeinek javítása 

4. A magyar nyelvű digitális tartalomtulajdonosok (kreatív ágazatok, zene, videó, 

film stb.) monetizációs elképzeléseinek támogatása  

5. A jelentősebb infrastrukturális, össztársadalmi és összgazdasági érdeket 

képviselő fejlesztések, projektek felkarolása (5G, hálózati hozzáférés kérdésköre, 

digitális képességek fejlesztése stb.)  

Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnöki pozíciójára? (óra/ hét) 

 

Nem az a kérdés, hogy mennyi időt tudok erre fordítani, hanem az, hogy mennyi 

szükséges a kitűzött közös célok megvalósításához. Ez jelenlegi meglátásom szerint 

15-25 óra/hét között van és szükség esetén ennél is többet vagyok hajlandó az IVSZ 

sikerére áldozni.  

 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Hiszem, hogy ez csapatmunka. Ha nem ezt hinném, nem pályáznék az elnöki pozícióra. Az 

IVSZ-nél végzett eddigi tevékenységem értékelése a Közgyűlés feladata, ha megválasztanak, 

akkor jól dolgoztam, ha nem, akkor valamit elrontottam. Az IVSZ-tagságom elején – helyzetemből 

adódóan – a kkv-k helyzetére koncentráltam, az utóbbi években inkább a hazai startup szcénával 

és a digitális képességek terjesztésével foglalkoztam. https://ivsz.hu/cimke/vinnai-balazs/ 

 

 

Budapest. 2020. augusztus.….. hó …18…………. nap. 

 

 

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

12 óra 
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze az IVSZ irodának. (Tel.: 1/266-6346 

vagy 70/943-9826) 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége 

1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a. 

Tel.: 06-1-266-6346; E-mail: jeloles@ivsz.hu 


