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Általános elnökségi tag pozícióra 

 
 

Név:  Vinnai Balázs 
 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 
jpeg formátumban elküldeni) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jelenlegi munkahelye 
Mysis Hungary Kft. 
 
Beosztása: CDO Chief Digital Officer 
 
  

 
 
 
Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 
 
Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 
és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 
2014 – Misys Inc., CDO Chief Digital Officer, Board Member 
2016 – Codecool, alapító befektető 
1997    -  IND Kft., Ügyvezető igazgató   
2007      -  IVSZ Informatikai Vállalkozások Szövetsége, Innovációs és 
Szoftverfejlesztési Alelnök   Szakmai Tagságok     
2009 - Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagja     
2002 - Fast 500 Club –Világ 500 leggyorsabban fejlődő technológiai cége     
 
Elismerések:    
2012 - „Az év legsikeresebb ict-menedzsere 2012” díj ( IT Business Top 25)    
2009 - Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje     
2009 - Technológiai Innovációs Díj (Magyar Innovációs Szövetség)     
2007 - Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület „Év vállalata” 2007     
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2006 - Ernst & Young Enterpreneur Of The Year "A jövő ígérete" 2006     
2005 - „Az Év Fiatal Informatikai Vállalkozója”     
2002 - Fast 50 1. hely Közép Kelet Európa - Leggyorsabban fejlődő  technológiai cége 
 
 
 
 
 
 
 
Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 
 
2000-óta tagvállalat, 2007-óta elnökségi tag  
 
Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 
 
Az IVSZ-nek legfontosabb feladata, hogy működésében képviselje az ágazatra leginkább 
jellemzőt: miszerint csak az eredmények számítanak. A sikerekhez elengedhetetlen egy 
áttekinthető, számon kérhető szervezeti struktúra kialakítása, melynek segítségével 
elszámoltathatóbbá válik a teljesítés, valamint az elnökség közös egyetértésben képes 
meghatározni a célokat. 
 
Miért kívánja betölteni az elnökségi tagi tisztséget?  
 
A globális szerepkörnek köszönhetően járom a világot, útjaimról pedig számtalan 
hasznos tapasztalattal megrakva térek haza, melyek, beépülve a termékekbe, tavaly is 
növelték saját és cégem sikerét egyaránt. Szakmai és vezetői képességeimmel 
szeretném biztosítani tagvállalataink érdekképviseletének eredményes ellátását, aktív 
részese szeretnék lenni az iparág stratégiájának formálásának. 
 
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  
prioritást: 
 

1. Hazai vállalkozások Export orientáltságának fellendítése   
2. ICT szektor innovációs képességének növelése   
3. Digitális szakképzés és a digitális munkaerőhiány problémájának megoldása 

 
Mennyi időt tud fordítani az IVSZ elnökségi tagi pozíciójára? (óra/ hét) 
 
Általában: A globális szerepkörömnek köszönhetően sok külföldi utazáson veszek részt, 
így nem biztos hogy idővel de globális kitekintéssel tudom támogatni az IVSZ munkáját. 
Konkrétan: 4-8 óra/hó 
 
 
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 
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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) 


