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Szakmai tevékenység:
Mester Máté jogász, a PTE Jogi Karán diplomázott. Az
egyetem évei alatt a finnországi Tampere egyetemén tanult európai jogot. LL.M. fokozatát a
holland Tilburgi Egyetem jog és technológia területén szerezte, miközben szakmai gyakorlatát
Amszterdamban, a SOLV ügyvédi irodában töltötte infokommunikációs jogi területen.
A szakmai gyakorlatot követően a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál helyezkedett el, kezdetben,
mint jogi munkatárs, később stratégiai projektvezetőként tevékenykedett. Ezt követően a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hírközlési szabályozási feladatokért és nemzetközi ügyekért
felelős megbízott főosztályvezetőjeként, Magyarország soros Európai Uniós elnökségének
távközlési, média és űrkutatási területeit vitte, valamint szakmai támogatás nyújtott az európai
hírközlési keretszabályozás átültetésében és az aktuális magyar digitális fejlesztési stratégia
megalkotásában.
Jelenleg az ExplicoTech vezető partnere, amely a magyar piacon egyedülállóként nyújt hazai
és nemzetközi ügyfeleknek szabályozási, megfelelési (compliance), kommunikációs és
kormányzati kapcsolatok szolgáltatásokat a technológiai és távközlési iparágak területén. Az
ExplicoTech, ahol a szabályozás és a jog a technológiával találkozik. Tanácsadói csapatának
tagjai jogi, kutatási, PR, IT, újságírói, jövőkutatói és egyetemi háttérrel rendelkező, újító
szellemiségű szakemberek, akik olyan területeken szereztek tapasztalatokat, mint az új
digitális technológiák bevezetése, technológiai rendszerek átalakítása, mesterséges
intelligencia, Internet of Things és M2M megoldásokkal kapcsolatos feladatok.
Eddigi közéleti tevékenység:
Máté több éve a HTE tagja, 2016 októbere óta címzetes szenátor a gazdasági területen.
Korábban több egyetemen is aktív szerepet vállalt a tudományos és szakmai élet fellendítése
érdekében, valamint a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésében. Rendszeres vendégelőadó
konferenciákon és vendégoktató több hazai egyetemen.
Mit szeretnék tenni a HTE érdekében?
Máté a HTE gazdasági területén többek között az egyesület pénzügyi stabilitásának
megőrzését, illetve új irányok és bevételi források felkutatását látja a legnagyobb
kihívásoknak.
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