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Pályázati lap  

 
 

Név:   
Gulyás Imre 

Pályázott pozíció:   
Etikai bizottsági tag 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 
 

 
 

 

 

 

 

Jelenlegi munkahelye 
Szinva Net Zrtr 

 

Beosztása:  
Vezérigazgató-helyettes 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

 Videoton (végbemérő) – DIGÉP (NC technológus)– ÉGSZI (hardveres műszaki vezető)- Szinva Net Zrt – 

(műszaki igazgató, kereskedelmi igazgató- vezérigazgató-helyettes) 

 

 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel (amennyiben már betöltött az IVSZ-ben 

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

A legutóbbi tisztségválasztó közgyűlés óta vagyok az Etikai Bizottság tagja és hosszó szakmai múltamban 

felhalmozott tapasztalataimmal igyekeztem segíteni a bizottság munkáját.  A szakterület kényessége 

miatt gyakran surlódtak a jogászi szakterületek mezsgyéi, de bizottságunk igyekezett ezt  megfelelő 

mederben tartani és a vezetőség elé terjeszteni. 
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
Egyre inkább meghatározó véleményformáló szerepe alakul ki a  kamara és azon keresztül a kormányzat felé az 

informatikai szakkérdésekben. Ezt a feladatköre lehet a legfontosabb, amit még erőteljesebben fel kell vállalnia. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  
Mert Miskolchoz sokkal közelebb van Budapest, mint Budapesthez Miskolc. Azaz egy vidéki vállalkozás 

szempontjái is meg kell, hogy jelenjenek egy ilyen fórumon.  

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

IVSZ-ben, miért fontos ez a terület az IVSZ tagoknak: 

A már sokat emlegetett etikus vállalkozási körhöz többen csatlakoztak, de nem mindenki és főleg nem 

mindenki videlkedik annak megfelelően. Jó, ha van aki ezt figyeli, vagy van akiknek az ezzel kapcsolatos 

észrevételeket, panaszokat továbbítani lehet. 

 

 

Mit tart sikere kulcsának? 
Ha minél többen fordulnak panaszaikkal hozzánk, - és végül: ha már nem lesz panasz. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1. Az üléseket lehessen videokonferencián keesztül is megtartani 

2. A belső kommunikáció gyorsítása  

3. Visszajelzés a felterjesztésekről 

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

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 
A munkahelyemen kívül egy sportklub vezetőségében és munkájában veszek tevékenyen részt. 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 
Bill Gates 

 

Kedvenc mottója, mondása? 
Ne csak azért dolgozzak, hogy elfáradjak. 

 

Kedvenc applikációja? 
Mobil parkolás, 

Shazam 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 
Műszaki bütykölése, megújuló energia, fotó-video, kertészet 

 

 

 
Budapest, 2015. május hó 18. nap. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 

Beküldési határidő a méret szerinti (MIKRO, KKV, NAGYV, MULTI) 

tagozatvezetői pozíció esetében: 2015. április 30. (csütörtök), 12.00 óra! 

 

Beküldési határidő az Általános elnökségi tagi, Számvizsgáló Bizottsági, Etikai 

és Fegyelmi Bizottsági pozíciók esetében: 2015. május 18. (hétfő) éjfél 

mailto:jeloles@ivsz.hu
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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 70/392-2046) 


