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ELŐTERJESZTÉS 

a Graphisoft Park SE 2013. évi rendes közgyűlésének 6. pontjához 

- az Igazgatótanács és az Audit Bizottság tagjainak jelölt személyek szakmai önéletrajzai - 

 
 
Bojár Gábor, az Igazgatótanács újraválasztásra jelölt tagja és elnöke 
 
Bojár Gábor, a Graphisoft alapítója és elnöke az ELTE-n szerzett fizikus diplomát 1973-ban. 
Irányítása alatt a Graphisoft a világ vezető építészeti tervező szoftverfejlesztő cégévé fejlődik, 
termékét az ArchiCAD-et világszerte több mint 200,000 építész használja. A vállalatot 1998-tól a 
Frankfurti-, majd 2000-től a Budapesti Értéktőzsdén jegyezték 2007-ig, amikor beolvadt a német 
Nemetschek csoportba. Munkáját többek között Széchenyi-díjjal, a Magyar Köztársasági 
Érdemrend Középkeresztjével, az Ernst&Young Enterpreneur of the Year díjával ismerték el, és 
több alkalommal szerepelt a Davosi Világgazdasági Fórumon is. A Graphisoft SE szoftver 
vállalkozás és a Graphisoft Park SE ingatlanvállalkozás 2006-ban történt szétválása óta betölti 
mindkét cég igazgatótanácsának elnöki tisztét. Jelenleg az Aquincumi Technológiai Intézet  
vezetője, illetve 2012. évtől az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) irányító 
testületének tagja. 
 
 
Gáthy Tibor, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság újraválasztásra jelölt tagja 
 
A Budapest Műszaki Egyetemen szerzett villamosmérnöki diplomát 1984-ben. Első munkahelye 
a Graphisoft volt, ahonnan 18 évvel később a Graphisoft ingatlan-üzemeltetési szoftvereket 
fejlesztő üzletágának vezetőjeként távozott 2002-ben. 2006-ban a Graphisoft SE 
igazgatótanácsának tagja lett és ebben a minőségében tevékeny szerepet vállalt a mindaddig 
egy cégen belül működő a szoftverfejlesztő- és az ingatlanfejlesztő üzletágak két önálló cégbe 
történő szétválasztásában, azaz a Graphisoft Park SE létrehozásában.  
2005-ben – a cég egyik társtulajdonosaként - csatlakozott a Graphisoft FM üzletágának 
kiválásával megalakult vintoCON Kft.-hez, amely társaság jelenleg is a Graphisoft Parkban bérel 
irodát.  A cég egyik ügyvezetőjeként jelentős érdemeket szerzett abban, hogy az 
ingatlanüzemeltetési szoftverek fejlesztésével, nagy ingatlan portfólióval rendelkező 
vállalkozások számára testre szabott megoldások kialakításával és komplett projektek 
megvalósításával foglalkozó vintoCON Kft. mára nem csak a hazai piac egyik meghatározó 
szereplőjévé vált, hanem több figyelemre méltó külföldi referenciával is büszkélkedhet. Gáthy úr 
ezen kívül több gépjármű-kereskedelemmel és javítással, valamint ingatlanokkal foglalkozó hazai 
és külföldi cég társtulajdonosa és cégvezetője. 
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Hornung Péter, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság újraválasztásra jelölt tagja 
 
1983-ban csatlakozott a Graphisofthoz és 2007-ben adminisztratív elnök-helyettesként vonult 
vissza. 1991 és 1993 között termelési igazgatóként, 1993 és 1995 között a Graphisoft pénzügyi 
igazgatójaként dolgozott. 2006-tól a Graphisoft Park SE Igazgatótanácsának, 2008. áprilisától a 
Graphisoft SE Igazgatótanácsának a tagja. 
A Graphisoft előtt a budapesti Geofizikai Intézet munkatársa volt. Hornung úr a drezdai 
Közlekedési Főiskolán szerzett gépészmérnöki diplomával rendelkezik. 
 
 
Dr. Kálmán János, az Igazgatótanács és az Audit Bizottság újraválasztásra jelölt tagja 
 
1971-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, 1973-ban 
jogi szakvizsgát tett. 1992-től irodavezető ügyvéd a Kálmán, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi 
Irodában (jogelődje: Bacher, Kálmán, Kolossváry, Sárközy és Szilasi Ügyvédi Iroda). 1986-1987-
ben részt vett a gazdasági társaságokról szóló törvény létrehozásában, majd 2003-tól tagja volt a 
társasági törvény újrakodifikálását végző bizottságnak. 1995. óta oktatója a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemnek (Jogi Tanszék).  
 
 
Kocsány János, az Igazgatótanács újraválasztásra jelölt tagja 
 
Építészmérnök diplomát szerzett, majd közgazdasági, ingatlangazdálkodási és MBA 
tanulmányokat végzett. 1981-ben kezdett dolgozni az építőipar különböző területein, leginkább 
az építési munkahelyeken. Az építéshelyi munkaszervezés számítógépes támogatása volt a 
legizgalmasabb feladat számára. Dolgozott a Tengizi Gázfinomító üzem kivitelezésén, mely 
Kazahsztánban magyar szakemberek közreműködésével épült. 1994-ben kezdett az ingatlan 
szektorban, mint befektetési szakember, ahol teljes fejlesztési projektek szervezését irányította. 
1996-ban csatlakozott a Graphisoft R&D Rt-hez, és attól kezdve irányítja az irodapark 
fejlesztését, a bérbeadást és az üzemeltetési feladatokat. 2006-ban a Graphisoft Park SE önálló 
ingatlanfejlesztő tőzsdei céggé alakult, melynek kezdetektől a vezérigazgatója és 2012. évtől 
igazgatótanácsi tagja. 
 


