2018. évi Közgyűlés
2018. május 17.

Pályázati lap
Etikai- és Fegyelmi Bizottsági tag pozícióra
Név: Gulyás Imre

Fénykép (kérjük külön csatoltan is
jpeg formátumban elküldeni)

Jelenlegi munkahelye:
Szinva Net Zrt
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:
A legutóbbi két tisztségválasztó közgyűlés óta vagyok az Etikai Bizottság tagja és hosszú szakmai múltamban
felhalmozott tapasztalataimmal igyekeztem segíteni a bizottság munkáját. A szakterület kényessége miatt
gyakran súrlódtak a jogászi és az informatikai szakterületek mezsgyéi, de bizottságunk igyekezett ezt megfelelő
mederben tartani, véleményezni és a vezetőség elé terjeszteni.

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti
működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről:

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
1077 Budapest, Wesselényi u. 16/a.
Tel.: 06-1-266-6346; E-mail: jeloles@ivsz.hu

Az IVSZ-nek 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 megjelölt tisztséget?
Mert Miskolchoz sokkal közelebb van Budapest, mint Budapesthez Miskolc. Azaz, egy vidéki vállalkozás
szempontjai is meg kell, hogy jelenjenek egy ilyen fórumon.
Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési
prioritást:
1. Annak kommunikálása, hogy az informatika, mint eszköz kikerülhetetlen minden szakterületen,- minden
szakmai sovinizmus nélkül.
2. Olyan digitális, interaktív tananyagok fejlesztése és használata az általános és középiskolákban, ami követni
tudja az évről-évre sokat fejlődő, változó alap ismeretanyagot, - tankönyvek helyett tabletek.
3. Kitalálni közben azt az „ideális” állapotot, hogy a mai generáció ne csak 20cm-re-ről tudjon kommunikálni
egy eszközzel, hanem személyesen is.
4. Az oktatás és egészségügy súlyosan elöregedett info eszközpark cseréje.
5. Ennek a megújított eszközparknak a max 4 évente, vagy folyamatos megújítása.
Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét)
4-6 óra/hét
Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be
munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket:
Az etikai bizottság – amiben az elmúlt időszakban dolgoztam - munkája az informatikához hasonlóan akkor jó,
ha nem beszélnek róla. Az IVSZ tagság eleve egy szűrőt jelent, így az eddigi vitás eseteknek csak kis része
került a vezető testület elé előterjesztésre. A néhány eset komoly szakmai vitákat követően került megfelelő
érvekkel alátámasztva a vezetés asztalára.

Budapest. 2018.május hó 2. nap.
Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre.
Beküldési határidők:
2018. április 23. az alábbi pozíciók esetében:
• Méret szerinti tagozatvezető – Multi
• Méret szerinti tagozatvezető – Nagyvállalat
• Méret szerinti tagozatvezető – KKV
• Méret szerinti tagozatvezető – Mikro és Startup
2018. május 10. az alábbi pozíciók esetében:
• Digitális Transzformációért felelős alelnök
• Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottsági tagok
• Etikai és Fegyelmi Bizottsági tagok
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk.
Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze a tagi program menedzsernek (gasparhidasi.eszter@ivsz.hu +36-20-9433-3339).
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