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Általános elnökségi tag pozícióra 

 
 

Név:   
dr. Nyeste Gábor 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 
jpeg formátumban elküldeni) 
 

 
 
 
 
 

Jelenlegi munkahelye: 
 
fps-virgo Kft. 
fps webügynökség Kft. 
 
Beosztása:  
Ügyvezető, tulajdonos 
  

 
Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 
 
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
 
A Miskolci Egyetemen szereztem szociológia, majd jogász, s végül jogász-közgazdász 
diplomát.  
 
Munkahelyek, szakmai tapasztalatok: 
 
- 2000. ügyvédjelölt, majd céges jogász 
- 2001-től az fps webügynökség egyik alapítója, ügyvezetője 
- 2017. áprilisától az fps-virgo Kft. egyik alapítója, ügyvezetője  
 
Szakmai díjak: 
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- 2008-2016 között az fps a Magyar Marketing Szövetség által alapított az "ÉV 
Honlapja" pályázaton, több kategóriában összesen 20 díjat nyert 
 
- 2011. NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Különdíja  
- 2012. VOSZ, B-A-Z megye „év informatikai vállalkozója” díj  
- 2012. a Goldenblog versenyen IT blog kategóriában közönségdíj  
- 2014. Kreatív SMBP versenyén nyert fődíj 
- 2015. első IT meet up megszervezése az Észak-Kelet Magyarországi régióban 
- 2016. Best CSS Award és a CSS Design Awards díj 
 
Kiemelt ügyfelek, partnerek: 
 
Internet Hungary, Mcdonalds, NNG, Parmalat, Sanofi, T-Systems, Virgo  
Szakmai Tagságok:  
 
Infoklaszter, SzEK.org, VOSZ 
Személyes motiváció és társadalmi szerepvállalás: 
 
Szerencsésnek érzem magam, mert a munkám, a cégem egyben az egyik hobbim is.  
 
Azt hiszem a versenyszellem meghatározza az életem, hiszen a vállalkozásom mellett a 
sport is végigkíséri az életem. Korábban a jégkorong (játékosként, majd nemzetközi 
játékvezetőként sikeres évtizedeket töltöttem el a sportágban), az utóbbi évtizedben 
pedig a vitorlázás az, amiben a kikapcsolódást és az aktív pihenést egyaránt 
megtalálom.  
 
A vitorlázás egyben társadalmi szerepvállalást is jelent számomra, a B-A-Z. Megyei 
Vitorlás Szövetség titkára, később pedig a Magyar Vitorlás Szövetség Felügyelő 
Biztottságának tagja voltam. 
 
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
 
Rendezvényeken és a kommunikációs csatornákon folymatosan nyomon követem a 
szervezet munkáját. Számos volt és jelenlegi elnökségi taggal, valamint a 
munkaszervezet tagjaival is rendszeresen tartom a kapcsolatot, véleményt cserélünk 
mind szakmai és üzleti, mind pedig társadalmi kérdésekben. 
 
 
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
 
A piaci szereplők folyamatos edukációja a dinamikusan változó digitalizáció területén 
különösen fontos. Kell egy jól szervezett és hatásosan kommunikáló szervezet, mely 
képes széles körben fontos és releváns üzeneteket közvetíteni. 
 
Miért kívánja betölteni az elnökségi tagi tisztséget?  
 
Az eddig megszerzett üzleti, szervezetfejlesztési és egyéb, nem közvetlen IT és design 
szakmai területen szerzett tapasztalataimat felhasználva célom, hogy hasznos 
tanácsadó, véleményformáló tagja legyek a szervezetnek.  
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Olyan szempontokat szeretnék beemelni a közös munkába és gondolkodásba, melyek a 
tudásmegosztásra épülő, nyitott, emberközpontú szervezeti megoldásokat támogató, 
azokat ki is próbáló és sikerrel működtető innovatív vállalati kultúrából erednek.  
 
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  
prioritást: 
 
1. folyamatos tudásmegosztás és piaci edukáció 
2. ember/felhasználó központú digitális és IOT termékek tervezése és fejlesztése 
3. modern és használható szervezeti megoldások megismertetése   
4. a jövő munkavállalójának igényeire való felkészülés (innováció és specializáció) 
5. a jövő munkahelye: térben és időben rugalmas, hatékony feladatvégzésre 
optimalizált 
 
 
Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnöksági tagi pozíciójára? (óra/ hét) 
 
2 - 4 óra/hét 
 
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest. 2017. május hó 16. nap. 
 
Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 
 
Beküldési határidő:  

Általános elnökségi tag esetében: 2017. 05.16. 
Multi tagozatvezető és Informatikai tagozatvezető esetében: 2017.05.09. 
 

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) 


