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Pályázati lap  

 
 

Név: Szepessy Kornél András 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 
 

 
 

Jelenlegi munkahely: 

4iG Nyrt. 

 

Beosztás:  

tanácsadó, szakmai képviselő  

 

 

Megpályázni kívánt pozíció: méret szerinti tagozatvezető – nagyvállalati tagozat 

 

 

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

Vezérigazgató, az igazgatóság tagja 

2010-2021 HungaroControl Zrt., Budapest 

 

Alapító partner és Ügyvezető igazgató 

2003-2010 Capitol Consulting Group Kft., Budapest 

 

Stratégiai-fejlesztési Vezérigazgató-helyettes 

2002 Budapest Airport, Budapest 

 

• Network Management Board tagja, EUROCONTROL, Európai Bizottság – 2018-2021 

• Alapító tag, majd elnök, GATE ONE (2013-ban alapított, alulról szerveződő CEE régiós 

13 ország ANSP-it tömörítő koordinációs platform) vezérigazgatói bizottság – 2018-

2021 

• Európai CEO Bizottsági tag, CANSO – 2010-2021 

• CEO Bizottsági elnök, FAB CE – 2014-2015 és 2021 
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• Elnökségi tag, Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége – 2011-

2021 

 

Honvédelemért kitüntető cím I. fokozata, Honvédelmi Miniszter – 2016 

Elnöki Elismerés, Nemzeti Közlekedési Hatóság – 2016 

2013. Év embere, Magyar Közlekedés szakmai hetilap – 2014 

Közlekedésért Érdemérem, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium – 2012 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

A korábbiakban formális kapcsolatom magával a szövetséggel nem volt. Informatikai 

rendezvényeken megtekintettem képviselőik prezentációját, illetve a HungaroControlnál 

számos tagvállalattal, vezetőikkel, képviselőikkel álltam kapcsolatban. 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Az IVSZ tagságom révén a szakmai érdekképviselet és lobbizás mellett felhívnám a 

figyelmet a digitalizáció kiemelt szerepére. Az IT és a digitalizáció a kulcsa egy zöldebb, 

élhetőbb, hatékonyabban működő gazdaságnak és társadalomnak, melynek 

köszönhetően tovább és egészségesebben élhetünk, és több és hasznosabb időt 

fordíthatunk családunkra, szeretteinkre, munkánkra és hobbinkra.  

 

Szeretném felhívni a világ, de legfőképpen a döntéshozók figyelmét, hogy a 

digitalizációval, az informatikai fejlesztések támogatásával élhetőbb jövőt teremthetünk. 

Ehhez viszont nem elég az informatikai szakma, átfogóbb szemléletre van szükség, 

amellyel az átlagemberek számára is nyilvánvalóvá tehetjük a digitalizáció kulcsszerepét 

korunk és a jövő társadalmában.   
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Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

 

Karrierem során az innovatív technológiák alapjaiban határozták meg az általam 

vezetett vállalatokat. Ennek köszönhetően tisztában vagyok az informatikának az 

emberiség jövőjében betöltött jelenlegi és várható majdani szerepével, a digitalizáció 

minél gyorsabb ütemének kiemelt fontosságával mind világunk fenntarthatósága, mind 

az emberiséget, ezen belül is Magyarországot fenyegető problémák megoldásában. A 

legnagyobb kérdésekre együtt sokkal jobb megoldásokat találhatunk, amit egy 

digitalizációs közösség, az IVSZ keretein belül adhatunk meg.  

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

1. Közlekedésszervezés digitalizációja (Helyközi buszhálózat, vasúthálózat és 

helyi közlekedés harmonizációja) 

2. Finantech digitalizációja. A big data és AI nagyobb fokú implementációja 

pénzügyi szolgáltatóknál, személyes befektetési tanácsadás a korábbi 

befektetések alapján.  

3. Az IT és a távközlés konvergenciájának megatrendje mentén érdemes 

gondolkodni a fejlesztésekben, amelynek eredményeként komplex 

infokommunikációs szolgáltatásokat lehet igénybe venni.  

4. A gazdaság zöldítésének, az energiahatékonyabb termelésnek, az üzemi 

hatékonyság növelésének és egyben az elöregedő társadalomból fakadó 

demográfiai problémák enyhítésének középpontjában az Ipar 4.0 és az Ipar 5.0 

fejlesztések állnak, de nem feledkezhetünk meg a mezőgazdaság 

digitalizációjáról sem.  

5. Ha alapvetésnek vesszük – a többek között a 2021-es IVSZ Mentán 

elhangzott – állítást, miszerint „minden vállalat IT vállalat”, akkor minden 

vállalatnak szüksége van kiberbiztonsági megoldásra, így kiemelt feladatunk 

ezeket mindenki számára elérhetővé tenni. 

 

Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét) 

 

Heti 3 órát. 

 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

Korábban nem töltöttem be pozíciót az IVSZ-ben. 

 

 

 

 
Budapest. 2022. ……….….. hó ……………. nap. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő: 2022. augusztus 5. 
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze Lipták Zsófiának. (liptak.zsofia@ivsz.hu; 
+36 70 943 9825) 
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