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Pályázati lap  

 
 

Név:  Érdi-Krausz Gábor 

 

Pályázott pozíció:  etikai bizottság 

 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 
 

 

 

 

 

 

 

Jelenlegi munkahelye 

T-Systems Magyarország Zrt. 

 

Beosztása:  

szenior projektmenedzser 

  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

Magyar Telekom Csoport – IT vezetői feladatok 

Oki System Magyarország Kft. – ügyvezető/regionális vezető 

Számalk Rendszerház Zrt. – kereskedelmi vezető 

 

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

valamilyen pozíciót, mutassa be munkájának eredményeit, ismertesse a 

legnagyobb sikereket): 

Kb. 20 éve az IVSZ tagja vagyok, az általam képviselt vállalatokon keresztül, illetve 

szakértőként. 

Az elmúlt hét évben az Etikai és Fegyelmi Bizottság tagja, három éve annak elnöke 

voltam. 

 

 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

Az IVSZ, mint a leg-kompetensebb szakmai civil szervezet információkat tud megosztani 

a tagságon belül, az informatika és az egyéb iparági szereplők között, a szakma és a 

politika, a szakma és az oktatás között. Ez lehetőség és felelősség, amit a tagság 

érdekében tud felhasználni a szervezet. 

 

Miért kívánja betölteni a tisztséget?  

a tapasztalataimat, tudásomat szeretném az IVSZ és a tagság szolgálatában tovább 
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gyakorolni 

 

Véleménye szerint az Ön által pályázott tisztségnek milyen szerepe van az 

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

Az Etikai és Fegyelmi Bizottság a tagok számára tud eligazodást, akár konkrét segítséget 

adni a szervezettel-, egymással-, illetve külső szereplőkkel kapcsolatos ügyeikkel 

kapcsolatban, amennyiben az IVSZ Etikai Kódexében leírtakkal kerülnek konfliktusba. 

  

Mit tart sikere kulcsának? 

Az elégedett tagságot. 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 3 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

1. hatékonyabb kommunikáció a tagság felé az IVSZ projektjeiről 

2. 2020-as fejlesztési pénzekből nemzetgazdaság erősítési célú informatikai projektek 

kialakítását 

3. a magyar informatikai szakmát bemutató tematikus rendezvények 

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

5-6 

 

Más szervezetben tölt be tisztséget? 

(Ha igen, kérjük, mutassa be pár mondatban) 

 

 

Ki Önnek a nemzetközi gazdasági élet példaértékű szereplője? 

Bill Gates (bármennyire is már nem a napi gazdasági élet szereplője) 

 

Kedvenc mottója, mondása? 

 

 

Kedvenc applikációja? 

 

 

Szabadidejében mivel szeret foglalkozni? 

 

sport 

 

 
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 

 

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) 
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