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Szakmai tevékenység: 
A BME Távközlési és Médiainformatika Tanszék vezetője, 
korábban BME Stratégiai Igazgató, BME Informatikai Központ K+F 
igazgató. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács tagja volt 
2000-2010 között. Az Európai Technológiai és Innovációs Intézet 
(EIT) budapesti megvalósításának kormányzati koordinátora volt 
(1998-2010). Több, mint 35 éve oktat a BME-n, számos tantárgyat és tantárgyprogramot 
fejlesztett ki, vezető szerepet játszott a műszaki informatika / mérnök informatikus képzési 
programok fejlesztésében. Szakmai érdeklődési területe lefedi az adatelemzést, multimédia 
tartalomelemzést, a tartalomkezelési rendszereket, az intelligens keresési feladatokat. 
Számos KF projektet vezetett (Föld-rendszer adatok tudományos feldolgozása, Nemzeti 
Audiovizuális Archívum előkészítése, Nemzeti Digitális Adattár rendszertervezése, mélyháló 
kereső motor, stb.), hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésében vett részt. 
A hazai kutatás-fejlesztés menedzselésében is aktív volt, többek között a Nemzeti Kutatás-
fejlesztési Program (NKFP) 2. Programtanácsának elnökeként, az NKFP Irányító 
Testületének tagjaként, az IKTA zsűri elnökeként, európai FP7 és amerikai (NSF) szakmai 
zsűrik tagjaként. 
Puskás Tivadar, Kalmár László, Pollák-Virág és Kozma László díjas. 
Eddigi közéleti tevékenység: 
Jelenleg elnöke a HTE-nek, az Egyetemközi Távközlési és Informatikai Egyesületnek (ETIK) 
és a Magyarországi Oracle Felhasználók Egyesületének (HOUG). A Mobilitás és Multimédia 
Klaszter elnökségi tagja. 
Mit szeretnék tenni a HTE érdekében? 
Hagyományainkat megőrizve segíteni a szakmai közösségeket, tovább építeni az egyesület 
pártatlan szakértő imázsát, folyamatosan erősíteni a fiatalokkal a kapcsolatot. 
Hangsúlyosan figyelni kívánok a szakosztályok és az elnökség kapcsolatára, a HTE 
működésének ez volt és ez marad az alapja. A HTE szakmai területein segíteném a 
technológiák és módszerek népszerűsítését, ismeretterjesztését (szakmai folyóirat, fórumok, 
hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, lebonyolítása). Folytatnám a fiatalok felé 
indított kezdeményezéseket (HTEch járás, HTE Akadémia, mesterpróba, 
szakdolgozat/diplomaterv pályázat). Tovább vinném az Infokommunikációs fogalomtár 
építkezését. A továbbiakban is a kiegyensúlyozott szakmapolitikai, szakmai 
véleményalkotásra törekednék, elsősorban a HTE ISZB révén. Fenntartanám a módszeres 
együttműködést a civil kapcsolatokban, mind a hazai szakmai egyesületekkel, mind a 
nemzetközi kapcsolatokban (IEEE). Támogatnám a profilunkba tartozó kutatásfejlesztési 
tevékenységet. Ügyelnék a felelős, kiegyensúlyozott és átlátható gazdálkodásra. 


