Dávid Gábor életrajza
Magyarországon úttörő szerepet játszott a digitális, műhold alapú adatátviteli
rendszerek meghonosításában:
 az elsők között indította el a Pipex/UUNET/WorldCom es Orion Atlantic
nemzetközi szolgáltatók közreműködésével azt az üzleti alapon működő
Internet szolgáltatást, ami közvetlen kapcsolatot biztosított az európai és
amerikai Internet gerinchálózathoz;
 egyedi, nagy hatékonyságú műholdas multicast alapú Internet Usenet
Newsfeed szolgáltatást fejlesztettek ki, és vezettek be az irányításával.
Partnerkapcsolatot épített ki az Infonet nemzetközi felügyelt hálózatszolgáltatóval, aki
Magyarországon hozta létre első regionális adatközpontját.
Hazai szakmai pályájának állomásai és feladatai:
1991 január – július: Technology Sales Hungary TSH Kft. ügyvezető igazgatója, fő
feladata a technológia transzfer volt.
1991: angol és katari befektetőkkel együtt megalapította a Banknet Kft.-t, ahol először
műszaki igazgató, majd ügyvezető igazgató volt. A cég szervezeti fejlesztése,
szolgáltatásainak kialakítása, jelentős szerződések, tenderek (pl. Euronet,
BVOP, Generáli Biztosító) elnyerése, hosszú távú partnerkapcsolatok
kialakítása fűződik a nevéhez.
1990. szeptember – I991. július: Ipari Design Szolgáltatások Kft., ügyvezető igazgató,
kutatás és fejlesztés irányítása is a feladata volt.
1988. május – 1990. szeptember: Novotrade Rt. Kutatási és Fejlesztési igazgató.
1967. július – 1988. máj. Az MTA SZTAKI: kutatási és fejlesztés, csoportvezető.
Az MTA SZTAKI-ban a következő feladatai voltak:
 Számítógép architektúra tervező csoport vezetője (1974-1984),
 A software osztály helyettes vezetője (1969-1974), és párhuzamosan ezzel
 1969 és 1973 között az Igazgató Tanács tudományos titkára,
 1967 és 1974 között tudományos munkatárs, statisztika és számítógéparchitektúra területeken.
Párhuzamosan hazai feladataival, 1974-től 1990-ig több alkalommal különböző
pozíciókban volt külföldön:
 6 hónap Pisában (Olaszország): kutató az Instituto di Elaborazioni
d'Informatici, mikroprogram fejlesztés és mikroprocesszor alkalmazások
területén.
 Dortmundi Egyetemen (NSzK): vendég tudományos főmunkatárs, szoftver és
hardware kutatás és fejlesztés – amit abban az időben Firmware-nek neveztek.
 1984-1986 között TechnicaI Universsity TU Berlin West, GMD (Gesselschaft
fur Matematik und Datenverarbeitung), Forschungs Institute mr Innovative
Rechnensysteme und Technologies: Objectum orientált architectura, Logikai
Gép, Cluster Gépek Architecturája.
 1986-1990 között HMI GmBH, Hahn-Meitner Nukleáris Kutató Intézet,
Nyugat Berlin: A Time of Flight Neutron Scattering számítógép tervezési
csoportjának vezetője.

Dávid Gábor 1967-ben az MTA SZTAKI-ban kezdett dolgozni – 1974-től már a
számítógép architektúra tervező csoport vezetőjeként. Ez idő alatt a hazai
számítástechnikai rendezvények közismert szereplője, különböző szakmai kiadványok
szerkesztője. 1988-tól a Novotrade Rt. Kutatási és Fejlesztési igazgatója, majd az
Ipari Design Szolgáltatások Kft. ügyvezető igazgatója. 1991-ben angol és katari
befektetőkkel együtt megalapította a Banknet Kft.-t, ahol először műszaki, majd
ügyvezető igazgató volt. – 1974-től 1990-ig külföldi tartózkodási során különböző
kutatás/fejlesztési munkákat végzett, illetve irányított.
Fáradhatatlan munkabírással, állandó figyelemmel, kreativitással, határozott,
felkészült vezetőként valósította meg elképzeléseit. Mindeközben matematikus, újító,
a művészeteket, irodalmat szerető, tájékozott, családcentrikus, szociálisan érzékeny,
valódi reneszánsz ember volt.

