A Dél-Dunántúl digitális stratégiai koncepciója, 2021-2025
Készítette: Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület (Ivetár), 2020. december 7.
A Dél-Dunántúl (Baranya, Tolna és Somogy megyék, a továbbiakban: régió) átlagnál jelentősen gyorsabb – évi legalább 5-10%-os – fejlődését (és ezáltal
felzárkózását) leginkább a digitális iparágak megerősítése, a digitális technológiákban, valamint a digitalizációban élen járó, új vállalkozások létrejötte, a digitális
innováció erősítése, továbbá újabb hazai és multinacionális vállalatok idetelepülése biztosíthatja.
Az Informatikai Vezetők Társasága Közhasznú Egyesület (Ivetár, https://www.ivetar.hu/) 45 fős tagsága a régió legjelentősebb informatikai vállalkozásainak
vezetőit, valamint nagy szervezetek informatikai vezetőit fogja össze. Legfőbb, átfogó célunk: „a régió gazdasági fejlődését digitalizáció által gyorsítani”. Az egyesület
célját saját tevékenysége, valamint a Dél-Dunántúl meghatározó vállalkozásainak, gazdálkodó szervezeteinek, közigazgatási szerveinek, közintézményeinek vezetői
szintű együttműködése által kívánja elérni.
Az Ivetár tagjai és partnerei körében elvégzett, többkörös feltáró munka és egyeztetés eredményeként az alábbi célok – közösen történő – elérésére teszünk
javaslatot. Az Ivetárban – kompetenciáinkra építve – készen állunk a munka megkezdésére és annak támogatására, több esetben pedig irányítására is. További
célunk, hogy a Dél-dunántúli Gazdaságfejlesztési Zónában kerüljön felmérésre a digitális gazdaság súlya, amihez a bruttó hozzáadott érték (GVA, Gross Value Added)
módszertan alkalmazását javasoljuk. Ez megteremtheti az adatvezérelt szakmai döntéshozatal alapjait, kézzelfogható célok meghatározását, valamint az egyes
fejlesztési programok eredményességét.

Stratégiai cél
1. Együttműködés erősítése a régió
meghatározó szereplői között

2. Informatikai pályák népszerűsítése az
alapfokú és középfokú oktatásban: az
informatikai szakmát és
foglalkozásokat választók arányának és
számának jelentős emelése 2025-ig

Informatikai Vezetők Társasága

Eszköz
Digitális kerekasztal létrehozása: a régió informatikai és digitális
fejlesztésekkel, beruházásokkal és stratégiai tervezéssel foglalkozó
állami, egyetemi és civil szereplőinek összefogása, céljaik és kifejtett
tevékenységük összehangolása, egymás rendszeres és kölcsönös
tájékoztatása, a rendelkezésre álló (szűkös) erőforrások fókuszálása.
Ezekre építve: a régió, mint befektetési és képzési célpont összehangolt
kommunikációja.
A világszerte felfutóban lévő informatikai és ehhez társuló (pl.
egészségügyi, környezetipari, gazdasági, termelőipari stb.) képzési
területek további népszerűsítése és erősítése:
• „Az év informatikatanára – tanIT” díj megalapítása a régió
minden megyéjében.
• Iskolai programokba történő bekapcsolódás népszerűsítő
programok és előadások, valamint ösztöndíjak által.
1/2

Ivetár vállalása és hozzájárulása
Az Ivetár kezdeményező szerepet vállal a
kerekasztal létrehozásában és szervezője
kíván lenni az ott folyó munkának,
egyeztetéseknek. A cél a közös érdekek
megtalálása és felmutatása az állami,
városi, egyetemi és civil szereplők között.
A tanIT díj megalapításához szükséges
munkálatokat megkezdtük, a koncepció
kidolgozása Baranya megyére
folyamatban van. Somogy megyében az
elmúlt években már meghonosodott egy
hasonló díj. További lépések megtétele
Tolna megyében szükséges.

A Dél-Dunántúl digitális stratégiai koncepciója, 2021-2025

Stratégiai cél

3. Az informatikai és kapcsolódó (pl.
mérnöki, gazdasági, tanárképzési,
orvosi stb.) képzések jelentős bővítése
és erősítése a régió felsőoktatási
intézményeiben

Informatikai Vezetők Társasága

Eszköz
• Iskolán kívüli, rövid ciklusú képzési lehetőségek számának és
elérhetőségének biztosítása.
• Makerspace/fablab (élménylabor) létrehozása a régió 8-10
városában, kiemelt vállalati szerepvállalás mellett.
• Minden, 18 év alatti gyermek félévente legalább egy
alkalommal kerüljön élményszintű kapcsolatba az
informatikával, a digitalizációval és a kapcsolódó
természettudományokkal.
• Annak megvizsgálása, hogy létrehozható-e egy, az informatikai
tárgyakra és az angol nyelvre nagy súlyt fektető, speciális
középiskola – amely képes jelentősen segíteni a régióban a
felsőfokú beiskolázást, a szakma munkaerőhiányának jelentős
enyhítése mellett.
Az informatikai vállalati igények megjelentetése és dominánssá tétele
az egyetemi képzési portfólióban. A PTE által le nem fedett igények
mentén vállalati képzési programok összeállítása.
Gyakornoki programok megszervezése a vállalkozások igényei és
szakmai közreműködése alapján. Az informatikai cégek egyetemi
képzési programokban történő megjelenésének lehetővé és
meghatározóvá tétele, valamint motiválása témákkal, élenjáró
szakértelemmel, jó gyakorlatok felmutatásával, életpálya felvázolásával,
üzleti lehetőségek biztosításával.
Vállalati igények alapján önálló informatikai és technológiai kar
létrehozásának kezdeményezése.

Ivetár vállalása és hozzájárulása
Tagjaink rendszeresen tartanak
középiskolai népszerűsítő előadásokat –
ezek összehangolása szükséges.
Közreműködünk az iskolán kívüli
képzések és makerspace/fablab
létesítmények létrehozásánál a
szolgáltatási portfólió definiálásában, a
helyszínek kiválasztásában és
megtervezésében, a nemzetközi legjobb
gyakorlatok megismerésében és az üzleti
modell kialakításában

Facilitátori szerepet vállalunk a PTE és a
helyi-országos vállalatok között.
Az Ivetár kész az igények felmérésében,
valamint a gyakornoki program
részleteinek kidolgozásában, külső
források megszerzésében történő
közvetlen közreműködésre.
A PTE szándéka esetén az Ivetár készen
áll továbbá kapcsolati és szakmai
segítséget nyújtani a jelenleg
szétforgácsolt IKT képzési kompetenciák
áttekintéséhez, szakmai
véleményezéséhez, és a munkaerőpiaci
igények alapján történő újratervezéséhez,
kiépítéséhez.
Kapcsolat: Dr. Kristóf Péter, elnök, elnok@ivetar.hu, +36.20.4916.607
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