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Ki volt Fekete László (1960-2017) ?

- sokan ismerik az itt ülők közül - a mai korunk 
egyik szereplője...

- a hazai távközlés meghatározó szereplője volt 
haláláig

- pályája szorosan összekapcsolódik a mobil 
távközléssel, majd a konvergens szolgáltatásokkal

- nevéhez köthető pl. a hazai mobil internet, mobil 
TV, az MMS vagy az internet és digitális televízió 
kábelen meghonosítása

- kiválóan ötvözte a management képességeket a 
diszruptív technológiák piacra vitelével (a költség, 
határidő, minőség ördögi hármasában)

- példakép lehet a mai fejlesztők számára nagyon 
sok szempontból

fotó: Maradi Archive



HTE Fekete László-díj
Az alapító tagok



A pályázat alapfeltételei

Egy vagy több infokommunikációs innovatív fejlesztés koncepciójának 
kialakításában, illetve létrehozásában vett részt, feltalálóként és-vagy vezetőként.

Az ilyen módon létrehozott innovatív szolgáltatás(ok) vagy termék(ek) elértek a 
piaci hasznosítás fázisába és felhasználói, fogyasztói elégedettséget váltottak ki.

A feltaláló/vezető tevékenysége a szakmai körökben elismerést váltott ki.
Magyar vagy külföldi állampolgár, de az általa fejlesztett/vezetett szolgáltatás 
idehaza (is) elindult, és a pályázat beadása napján még használatban van.

A díjra megfontoltak közé saját jelöltségben, illetve szervezet, magánszemély 
javaslataként is be lehet kerülni. Csoportok erre a díjra nem pályázhatnak.



A pályázatok 2021-ben

- egész évben aktívan kommunikáltunk a pályázat lehetőségéről
- idén 6 pályázat futott be, mind a hat nyerhetett volna
- az értékelő bizottság tagjai: Dalos Ottó (Cisco), Gombár György (Avaya), Magyar 

Gábor (BME) és Maradi István (HTE)
- short listán feleztük a pályázatokat, majd személyes interjúval zártuk az értékelést
- egyhangú döntés született

- A tavalyi nyertesünk Nagy Gergő, az EvoAid vezetője volt. 



A NYERTES 2021-BEN:

Soós Gábor
Magyar Telekom



Gábor, ahogy mi láttuk...
• BME-n végzett, 2013-tól a Magyar Telekom fejlesztője, sokoldalú innovátor
• jelenlegi specialitása a dedikált mobil (4 és 5G) hálózatok kialakítása, nagy 

megbízhatósággal és költséghatékonyan
• ioT rendszerspecilista mindemellett
• a pályázati feltételt az 5G campus hálózatok fejlesztésével teljesítette (ötlet 

kidolgozás-meggyőzés-elkészítés-értékesítés támogatás-tovább fejlesztés)
• jól érti, hogy az „alkalmazott” innováció több mint csak valami új kitalásása
• rendszeresen publikál (tudományos-olvasott-hivatkozott)
• mobiltechnológiát, 5G és infokommunikációs rendszerek fejlesztését és 

üzemeltetését oktatja a BME-n
• elkötelezett, dinamikus, barátságos és közérthető



Gratulálunk, Gábor, és most téged hallgatunk!


