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Pályázati lap  

 
 

Név: Szalai Gyula 
 
Pályázott pozíció: Számvizsgáló és Ellenőrző 
Bizottság 
 
 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 
jpeg formátumban elküldeni) 

 
 
 
 
 
 
 

Jelenlegi munkahelye: EISYS Kft. 
 
 
Beosztása: ügyvezető 
  

 
 
 
Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 
 
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
Iskolai végzettség: 
 

 mérnök üzemgazdász 

 

 

Munkahelyek: 
 

2006. -  EISys Kft. ügyvezető 

1992. – 2006: Ráció-Net Kft. ügyvezető 

1989-1992: VIDEOTON SZÁMÍTÁSTECHNIKA 
             nemzetközi vevőszolgálati szoftver főosztályvezető 
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1983-1989: VIDEOTON BELGRÁDI IRODA:  szoftver fejlesztő mérnök 

 

1976-1983: VIDEOTON SZÁMÍTÁSTECHNIKA: szoftver fejlesztő mérnök 
                                                                              1981-től osztályvezető 
 
 
 
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel (amennyiben már betöltött az IVSZ-ben 
valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 
legnagyobb sikereket): 
Nem töltöttem be pozíciót. 
 
 
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
 

• Legyen erős érdekképviseleti szerve az IKT szektor vállalatainak a rájuk hatással 
bíró törvények előkészítésekor. 

• Legyen elfogadott partnere a mindenkori kormányzatnak a gazdaságot, ezen 
belül az IKT szektort érintő stratégiaalkotásban. 

• Segítse a szektorhoz tartozó vállalatokat szakmai iránymutatásaival, a 
növekedést segítő információk megosztásával. 

• Támogassa valamennyi korosztály számára az infokommunikációs ismeretek 
elsajátítását, valamint a szakemberképzést. 

 
Miért kívánja betölteni a tisztséget?  
 
A több, mint 20 éves tapasztalatomat az informatikai kisvállalkozásaim pénzügyi, 
számviteli és ellenőrzési feladatai végzésében tudom felajánlani a szervezet Ellenőrző és 
számvizsgáló Bizottságának munkájához. 
 
 
Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 
IVSZ-ben, miért fontos ez a terület az IVSZ tagoknak: 
 
A szövetség tagjai elvárják, hogy a szervezet tevékenysége, gazdálkodása átlátható 
legyen, arról az éves közgyűlésen az általuk választott Bizottság az általa végzett 
ellenőrzés eredményeként felelősen számoljon be. 
 
 
Mit tart sikere kulcsának? 
Hitelességet. 
 
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  
prioritást: 
 

1. Érdekképviselet 
2. A szektor növekedéséhez szükséges erőforrások biztosítása 
3. Megfelelő szintű szakemberképzés 
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Mennyi időt tud fordítani a pályázott pozíciójára? (óra/ hét) 
 
Heti 1-2 óra 
Más szervezetben tölt be tisztséget? 
(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 
 
Nem 
 
 
 

 
Budapest. 2016. 03. hó 7. nap. 
 
Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre, beküldési határidő: 2016. Március 7. (hétfő), 12 óra 
 
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) 


