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1975-ben születtem Budapesten. Itt végeztem az
általános és középiskolai tanulmányaimat is. A
továbbtanulást a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki
kar Villamosmérnöki szakán, Telekommunikáció
szakirányon folytattam.
A szakdolgozatom témaválasztásának köszönhetően
lehetőségem nyílt a mobiltechnológiák nyújtotta
telemetriai lehetőségek mélyebb tanulmányozására,
melyek eredményeképp sikeresen megterveztem és
később - az általam alapított vállalattal – meg is
valósítottam
egy
távfelügyeleti
ökoszisztéma
kifejlesztését, mely több különböző alkalmazási terület
szerteágazó távfelügyeleti szolgáltatásait képes egy
rendszerből kiszolgálni. Számos GPRS alapú
megoldással bővítettem az alkalmazásaink sorát az
elmúlt
években,
melyek
megtalálhatók
a
vagyonvédelemben,
a
tűzvédelemben,
a
szállítmányozásban,
a
logisztikában
és
a
személyfelügyeleti rendszerekben egyaránt.
A civil egészségvédelemben tett erőfeszítéseim eredményeképp megalkottam egy reaktív és
proaktív gondoskodást támogató telemedicinás egészségfelügyeleti rendszert, mely az
idősek és hozzátartozóik otthonápolását és vitális paramétereik monitorozását képes eHealth
szolgáltatókon keresztül valós időben ellátni, melyhez személyre szabott gondozási és
egészségügyi szolgáltatások igényelhetők.
Korlátolt Felelősségű Társaságunk 2006-os megalapítását két év fejlesztés előzte meg, amit az
egyetemi tanulmányaim alatt kezdtem meg Mozgó Zsolt egyetemi évfolyamtársammal,
barátommal és egyben üzlettársammal, aki tudásával és munkájával folyamatosan támogatta a
szakmai és üzleti sikereimet. A hazai és nemzetközi fejlődésünk eredményeképp 2009-től új
társasági és szervezeti formában, mint MOHAnet Mobilsystems Zrt. kívánunk sikeresen
megfelelni a kor gazdasági kihívásainak.
Vállalatom innovációs tevékenysége az elmúlt évek során számos magyar, és külföldi szakmai
elismerésben részesült. Két alkalommal nyertük el „Az Év Biztonságtechnikai Megoldása” díjat,
az „IT Business Leadership Award” különdíját és a „Magyar Termék Nagydíjat”, egy alkalommal
a "Magyar Minőség Háza” díjat, az "Expo Security Prix Bratislava" díjat, a „Magyar Informatikai
Nívódíjat” és végül, de nem utolsó sorban a Microsoft által meghirdetett „Your Business, Your
Fame” nemzetközi fejlesztői verseny fődíját a „Central & Eastern Europe Best Azure
Application” kitüntető címet, melyet 2012 júliusában vehettünk át a Microsoft Worldwide Partner
konferencián Torontóban a telemedicinás egészségfelügyeleti rendszerünk kifejlesztéséért.
A Click 4 Skill nyelvoktató rendszert a MOHAnet kereteiben kezdtük fejleszteni, de az innováció
és a több nyelvi megvalósítás olyan horderejű, hogy célszerűbb önálló cégben kezelni, ezért a
fejlesztéseket az erre a célra fókuszáló MobilPort Kft.-vel valósítjuk meg.

Rendszeres napi 1 óra intenzív nyelvtanulással a Click 4 Skill rendszerében alig több mint fél év
alatt magabiztos nyelvtudásra lehet szert tenni. A teljes program elvégzésével 10.000 szót,
kifejezést és mondatot sajátíthat el, ami messze meghaladja a felsőfokú nyelvvizsgával
rendelkezők szókincsét.
Töltse le alkalmazásunkat, tanuljon saját időbeosztása szerinti rendszerességgel, bővítse
szókincsét és a megszerzett nyelvtudását bátran hasznosítsa a gyakorlatban!
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