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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: 

 

Az elmúlt 20 évben a munkám során folyamatosan a digitalizációval foglalkoztam, és 

igyekeztem azt előre mozdítani mind Magyarországon, mind a tágabb Kelet-Európai 

régióban.  

 

Kezdetben tettem ezt a Kirowskiban (ma Dentsu) Account Managerként, amikor a 

digitalizáció még elsősorban webes megjelenést és digitális marketinget jelentett.  

 

A McKinsey-hez való 2006-os csatlakozásom óta több, mint 100 projekt során 

segítettem ügyfeleimet Dél-Amerikától-Ázsiáig 20+ országban a digitalizáció számos 

területén: digitális stratégiák megalkotásában, új digitális üzletágak/startupok 

létrehozásában, customer journeyk digitalizálásában, szervezetek agilis működésre 
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átállításában, adat és analitika alapú transzformációk megvalósításában, digitális 

képességek fejlesztésében.  

 

 

McKinsey Partnerként társ-vezetője vagyok a Digital McKinsey teljes Kelet-Európai 

területének, ezen belül elsődleges fókuszom a QuantumBlack (Advanced Analytics) és 

IncepTech (Digital Technology Delivery) területekre irányul. Megalapítottam és 

felépítettem a McKinsey Globális FinTech kutató központját és csapatát, budapesti 

központtal, amely immár közel 10 éves múltra tekint vissza. Számos, a régióra irányuló 

McKinsey digitális kutatás, cikk, tanulmány társszerzője vagyok. 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

Pozícióból eredő szakmai együttműködés, korábban nem tag 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

A digitalizáció által nyújtott lehetőségeket kiemelten fontosnak tartom, mind a 

nemzetgazdaság, mind a magyarországi vállalatok és fogyasztók szempontjából. 

 

Mindezekkel összhangban az IVSZ „Szövetség a Digitális Gazdaságért” manifesztójában 

megfogalmazott témakörök minél gyorsabb és mélyebb, szektorokon átnyúló, a 

startupoktol a kkv-ken és nagyvállalatokon keresztül minden gazdasági szereplőre 

kiterjedő elmozdítását látom prioritásnak 

 

Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

Úgy gondolom, hogy a globális tapasztalatom és tudomásom, a McKinsey globális 

kutatói és tudásbázisára építve közel tudja hozni az IVSZ-hez a releváns, nemzetközi 

legjobb gyakorlatokat és tapasztalatokat 

 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1. Digitális társadalom, képességek, szaktudás fejlesztése 

2. Adat alapú gazdaság és innováció 

3. Szektorális digitális fejlesztések 

4. Nemzetközi kollaboráció  

5. 

 

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

Alapvetően nem a ráfordított idő, hanem az elért eredmények mérését tartom fontosnak 

és munkám minden területén ezt az alapelvet követem. Ennek megfelelően tervezem 

megközelíteni az IVSZ tevékenységemet is. Nagyságrendileg ezt heti 4-8 óra 

nagyságrendben látom megvalósíthatónak, de természetesen ez dinamikusan változhat 

 

 

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

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

n/a 
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Budapest, 2022. augusztus 23. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő: 2022. augusztus 23. 
 

  

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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