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Pályázati lap  

Elnökségi tag, KKV tagozatvezető pozícióra 
 
 

Név:  Langmár Péter Bálint 

 

Fénykép (kérjük külön csatoltan is 

jpeg formátumban elküldeni) 
 

 

Jelenlegi munkahelye: 

Green Fox Academy - Igazgatósági Tag, Társalapító 

Lab.Coop(Supercluster Zrt.) - Vezérigazgató, 

Társalapító 

SmartWare.Tech (EKEHA Kft.) - Befektetési Bizottsági 

Tag, Társalapító 

Booom.Studio - Igazgatósági Tag, Társalapító 

 

Beosztása: lásd fent  

https://www.linkedin.com/in/peterlangmar/  

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

 

A Lab.Coop venture builder társalapítója, melynek a Green Fox Academy melletti 

leányvállalatai a Booom.Studio digitális termékügynökség és a SmartWare.Tech 

inkubátor és magvető befektetői társaság. A startup scénát mind vállalkozói, mind 

befektetői, mint beszállítói oldalon kipróbálta már. A cégcsoport 50 emberrel fél milliárd 

forgalmat ért el 2017-ben, és 600 millió forint tőkét menedzsel. 

 

Mesterdiplomáját Párizsban szerezte, dolgozott az ArtScience Labs Harvard innovációs 

inkubátornál. Tanulmányait gazdasági, művészeti, kommunikációs és informatikai 

területeken végezte. Korábban a Brickflow SAAS startupot vezette. 

 

TEDx, Forbes 30 under 30 

 

Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

Korábban a Green Fox Academy képviseletét az IVSZ elnökségében Fazekas Barbara 

látta el, az operatív munkánkat Baráth Barbara és Bárdos Kristóf végezte. A jövőben is 

szeretnénk segíteni az IVSZ munkáját, minél több szinten és területen, többek között az 

elnökség keretei között. 

 

 

https://www.greenfoxacademy.com/
http://www.lab.coop/
http://www.smartware.tech/
https://booom.studio/
https://www.linkedin.com/in/peterlangmar/
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Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

Az IVSZ jelenleg nehezen tudja megszólítani a startup vállalkozásokat. Ennek fejlesztése 

érdekében mind kommunikációs, mind tartalmi oldalon fejlesztésre van szükség. Ez a 

munka hosszú távon képessé teheti a szervezetet tagszámának bővítésére és a jelenlegi 

tagok perspektívájának tágítására.  

 

Az IT oktatás nem az oktatással foglalkozó cégek ügye, hanem a teljes szakmáé, ami 

erősebb iparági összefogásért kiált.  

 

Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

 

A startup ökoszisztéma több lehetséges szerepében dolgoztam már, ami lehetőséget ad 

számomra, hogy holisztikus szemléletet hozzak a tagozat munkájába és elősegítsem a 

szereplők közös munkáját, legyen szó startup vállalkozásokról, befektetőkről, vagy 

nagyvállalati partnerekről. 

 

A startupok növekedésének legkomolyabb korlátja a munkaerőhiány. A Digitális 

Munkaerő Program megvalósításához szakmai támogatást kívánok nyújtani a tagozat és 

az IVSZ elnökség tagjakéne annak érdekében, hogy az iparág számára minél előnyösebb 

módon valósuljanak meg a DMP célkitűzései. 

 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési  

prioritást: 

 

1. IT emberi erőforrás utánpótlás képzése 

2. Startupok és nagyvállalatok közötti együttműködés ösztönzése 

3. IT munkavállalók megtartása, munkavállalók digitális készségeinek fejlesztése és 

a HR terület fejlesztése 

4. Nők bevonása az IT területre 

5. Iparági szereplők startup befektetéseinek ösztönzése 

 

 

Mennyi időt tud fordítani a megpályázott pozíciójára? (óra/ hét) 

 

2-4 óra / hét  

 

 

Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

- 

 

 
Budapest. 2018. április hó 23. nap. 

 


