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Jelölt neve, betöltendő pozíció:
Csizmadia Attila, Ellenőrző Bizottság elnök

Születési adatok: Budapest, 1950. április 23.
Szakképzettség, végzettség:
Távközlési mérnök (1976)
Közigazgatási szakvizsga (2000)
ECDL vizsga (2000)
Szakmai tevékenység:
1968 - 1983 Budapesti Távbeszélő Igazgatóság: technikusi, építésvezetői, műszaki
osztályvezetői, üzemvezető-helyettesi, majd üzemvezetői munkakörök
1983 - 1988 Posta Vezérigazgatóság: főelőadó
1988 - 1990 Országos Tervhivatal: főmunkatárs, hírközlési osztályvezető
1990 - 2011 Pénzügyminisztérium (jogutód Nemzetgazdasági Minisztérium):
osztályvezető, szakmai tanácsadó
2011 - 2012 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: hírközlési államtitkár tanácsadója
2013 öregségi nyugdíj
2014 - 2016 Innomed Zrt.: elnöki tanácsadó
Jelenlegi tisztségek:
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság: elnöki tanácsadó
Távközlési Oktatási Alapítvány: Etikai bizottsági tag

Eddigi közéleti tevékenység:
HTE: Alelnök (2 ciklus)
HTE: Gazdasági Bizottság vezetője (2 ciklus)
HTE: Főtitkárhelyettes (1 ciklus)
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HTE: Ellenőrző Bizottság tag
HTE: Etikai Bizottság tag (jelenleg)
HTEnet Innovációs Nonprofit Kft.: FB tag (jelenleg)
Professzionális Távközlésért Magyarországi Egyesület: Elnök (2. ciklus, jelenleg)

„Mit szeretnék tenni a HTE érdekében?
A legfontosabb feladat az Egyesület alapszabályának és a közgyűlési határozatainak
betartatása, az Egyesület törvényes működésének folyamatos monitorozása,
fizetőképességének figyelemmel kisérése, amelyet a megválasztandó bizottsági tagokkal
együtt, csapatmunkában tervezek megvalósítani. Ezt az alapelvet, a következő
tevékenységekkel tartom megvalósíthatónak:
− A megválasztandó új elnökség munkájának, az esetlegesen bevezetendő új
munkamódszerek, működési változtatások támogatása, igény szerint segítség ezek
bevezetésében, kidolgozásában, ill. szükség esetén az EB módosításokra vonatkozó
javaslatainak előterjesztése.
− A változó és egyre szigorodó gazdasági környezetben a sajnálatosan mérséklődő
bevételek és az egyesületi tevékenység költségeinek monitorozása, a fenntartható
egyesületi működés érdekében történő egyensúly megteremtése a következő ciklus
kiemelkedő feladata lesz, amely előre láthatólag számos működésfejlesztési
intézkedést tesz szükségessé. Ezek kidolgozásának elősegítése várhatón az EB
aktív részvételét, az ehhez elengedhetetlen intézkedések EB kompetenciájába
tartozó elemzését, illetve a megtörtént változtatások utólagos hatásvizsgálatát
igénylik majd.
− Kiemelt feladat az EB számára a Gazdasági Bizottság által meghatározott ütemterv
szerint elnökségi ülésekre rendszeresen elkészített pénzügyi tervek, beszámolók –
szükség esetén javaslatokkal kiegészített - előzetes véleményezése, ill. a
megvalósítás tényszámainak ellenőrzése, értékelése.
− Az egyesület hatékony és eredményes gazdálkodásának már ma is, de a jövőben
egyre inkább elengedhetetlen feltétele lesz, a vállalkozási tevékenység erősítése.
Ezen feladatok jogszabály-és alapszabályszerű működési feltételeinek a
megteremtésében és folyamatos fenntartásában, ill. ezzel kapcsolatosan a HTE és
a HTEnet Kft. közötti elszámolások optimalizálásának, szabályszerűségének
ellenőrzésében is látok EB feladatokat.
− Az Egyesület által nyújtott társadalmilag és a tagság számára egyaránt hasznos
szolgáltatások folyamatos biztosításának, a hozzárendelt források, eszközök
rendelkezésre állásának ellenőrzését, figyelemmel kísérését is az EB jelentős
feladatának tekintem.
− Továbbra is fontosnak és folytatandó gyakorlatnak tartom a nagy összegű gazdasági
szerződések előzetes áttekintését, a sikeres megvalósítás kiemelt figyelemmel
kísérését és elősegítését, ill. igény szerint az utólagos átfogó elemzés végrehajtását.
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