
 

 

1 www.cyberg.net  •  1051 Budapest, 5-6 József nádor sqr., Hungary  •  hello@cyberg.net  

BUDAPEST 

5-6 József  

nádor sqr.  

1051 Hungary 

cyberg.net 

Késmárki László a CYBERG új 
CTO-ja  
A vállalat tovább erősíti operatív vezetői csapatát 
az NNG társalapítójának kinevezésével 
Késmárki László megbízott technológiai igazgatóként (CTO) csatlakozik a 
CYBERG Corp. Nyrt-hez. Az elismert szakember feladata a belső fejlesztési 
projektek felgyorsítása, valamint külső innovációk integrálása lesz.  

László korábban angyalbefektetőként és tanácsadóként segített több startup 
növekedésének felgyorsításában, dolgozott többek között a dicomLAB-bal és a 
Logiscool-lal is. Ezt megelőzően társalapítóként és termékfejlesztési vezetőként 
meghatározó szerepet játszott, a világelső navigációs szoftvermegoldást szállító magyar 
cég, a díjnyertes NNG felépítésében. 

Az új CTO feladata a belső fejlesztőcsapat bővítése és motiválása, valamint külső 
technológiák, kompetenciák és megoldások integrációja lesz. László emellett fontos 
szerepet játszik a CYBERG innovációs stratégiájának meghatározásában is, amely 2022 
harmadik negyedévében kerül a nyilvánosság elé.   

A cég AnyUpp nevű termékének technológiai vezetését továbbra is Molnár Zsolt látja el, 
aki korábban fejlesztőmérnökként dolgozott a GE-nél, a Morgan Stanley-nél Londonban, 
valamint a CERN-ben Genfben is.  

Késmárki László, a CYBERG Corp. Nyrt. új megbízott technológiai igazgatója így 
nyilatkozott: „Az feladatköröm lehetővé teszi, hogy egy dinamikusan bővülő 
vállalatcsoporton belül hasznosítsam tudásomat. Nagyon izgalmas lesz a számtalan 
belső és kívülről érkező innovatív ötletből egy széles termékportfoliót építeni.”  

Rózsa Balázs, a CYBERG Corp. Nyrt. vezérigazgatója hozzátette: „Nagyon örülünk, 
hogy Lászlóval bővül a vezetői csapatunk. Ő amellett, hogy kiváló technológiai 
szakértelmet hoz a céghez, fantasztikus eredményeket ért el és komoly hozzáadott 
értékkel bír technológiák sikeres termékekké alakításában, valamint a nemzetközi 
piacokon való bevezetésében is. 

Kiss Konrád, a CYBERG korábbi CTO-ja távozik posztjáról, és a Superhash Kft. 
megalapítására összpontosít. Itt folytatja a sikeres videojátékfejlesztési projekteket az 
amerikai partnerekkel. A két cég tervezett együttműködése révén a CYBERG továbbra is 
érdekelt lesz a korábbi technológiai vezető sikerében, és minden jót kíván neki az új 



 

 

2 www.cyberg.net  •  1051 Budapest, 5-6 József nádor sqr., Hungary  •  hello@cyberg.net  

BUDAPEST 

5-6 József  

nádor sqr.  

1051 Hungary 

cyberg.net 

feladataihoz. Konrád egyúttal távozik a BITGAP Kft. ügyvezetői pozíciójából is.  A 
CYBERG leányvállalatát a továbbiakban a korábbi társügyvezető, Bóbics Zoltán irányítja.   

CYBERG Corp. Nyrt. – A Budapesti Értéktőzsdén jegyzett innovatív technológiai 
vállalat. A cég víziója olyan saját belső termékek fejlesztése és külső innovációk 
integrációja, amelyek a fizikai tereket digitális megoldásokkal egészítik ki és kapcsolják 
össze.  


