
 

 

Milan Meszaros 

 

Official Email 

Alpha Group Laboratories Association 

Personal Website at BePress 

 

Professional Aptitude 

CEO, President and CEO, research director or senior counsellor which leverages acquired 

experience and leadership skills to build an effective and efficient non-mainstream but 

professional Physics Institute which fully supports the business-based innovation by 

deploying non-pragmatic policies and non-conventional technologies. 

Qualifications, Skills and Personal Strengths 

 Superior interpersonal ability - articulate verbal and astute written communicator - bilingual 

in Hungarian and English 

   Directorial or consultative leadership - recruiting, training and mentoring performance 

   Researching, analyzing, designing, implementing and leading corporate expansion by: 
 

 using enterprise physics-based technological innovation to focus on certain key 

business imperatives 

 integrating and aligning non-conventional technology strategies with business 

objectives 

 directing non-mainstream physics research programs and projects 

 analyzing competition-ability, designing products, developing scientific strategies 

 controlling technological issues in an interdisciplinal environment, including 

management and systems design 

 implementing prototype’s scientific performance 

 scientific control of technological processes, developing marketing strategies, logical 

analysis of processes and reconnaissance of developments directions 
 

   International scientific and technological expertise within a broad range of physics 

researches, including electrodynamics, thermodynamics, dissipative processes, gravitation 

and cosmology, (axiomatical) mathematical methods in physics, quantum physics, 

description of mind-matter interaction with quantum physics, deforming (electromagnetic) 

systems and plasmas, stealth technology and environmental issues 

   Scientific change management - articulates vision of possibility, negotiates transition, 

includes ideas, and motivates and leads personnel – entire science realignment service 

   Strategic and scientific operational control - converting non-conventional physics and 
technological issues into strategic processes and decision’s procedures 

   Networking at a senior level - building professional relationships 

   Enrolling support - negotiating conflicting issues and inspiring development of inner forces 

   Multi-tasking-balancing competing priorities, applying effective strategic decision-making 

and remaining calm in high-pressure and hopeless situations 
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Achievements and Employment History 

Alpha Group Laboratories Association  1996-to present 

President and CEO 

   Physical sciences management, consulting services, specializing in innovation strategy, 

performance, program/project management, enterprise technologies. 

Hungarian Ministry of Agriculture           2002-2003 

Counsellor of the Chief State Secretary 

   Environmental protection management and consulting services, specializing in strategy, 

performance in the hierarchy of laws (the sources of laws), making strategic studies. 

Hungarian Ministry of EPA       2000 - 2000 

Director of Innovation 

   Set up environmental innovation strategy consulting EU unit, specializing in enterprise 
innovation planning. Working out the “Dynamic and Organic Development” for the country 
integration into the EU. 

Hungarian Ministry of Interior, Data Processing Office        1997 - 1998 

Chief counselor 

   Given advices to own and National Security Office team that defined IT strategy and 

enterprise planning service offers, developing defence marks/signs of passport. Led a 
scientific research team defined EU-compatible mobile controller instruments plannings. 

Innovation Company for Telecommunications, Ltd. (Hungary) 1995 - 1997 

Researc Director & Chief Counsellor for Council 

   Directed scientific transformation from the pragmatic and conventional technologies to 

professional non-conventional researches and innovations within the frame of NATO. 

   Developing country- and NATO-specified stealth technology. 

Budapest University of Technology, Institute of Physics 1986 - 1994 

Research scientist 

   Studied electrodynamics, thermodynamics, dissipative processes, gravitation and cosmology, 

(axiomatical) mathematical methods in physics, quantum physics, description of mind-matter 

interaction with quantum physics, deforming (electromagnetic) systems and plasmas, stealth 

technology and environmental issues in non-conventional (non-mainstream) view-points. 

   Taught these disciplines. 

Roland Eötvös University, Department of Logic (Budapest) 1980 - 1986 

Scientific co-worker 

   Studied more than one hundred logics and possible logical types. 
   Taught these disciplines. 
   Developed “The Ontology of Contradictions in the Description of Mechanical Motion”. 



 

 

Education 

  Roland Eötvös University, Research Physicist Faculty (1980) 

 Certificated Physicist 

  Roland Eötvös University, Research Philosopher Faculty (1984) 

        Certificated Philosopher 

Awards, Degrees, Memberships, Biographies 

 Numerous distinguished honorary awards, degrees, fellows, memberships and inclusions into 

biographical publications etc. presented by universities, scientific academies and other institutes 

(1994-). 

Languages-Others 

 Fluent in Hungarian (native language); Medium everyday English, High Scientific English. 
 Hungarian citizenship. 

More Biographical Date 

 

 Marquis Who is Who in the World (Edition 14-), Who is Who in Science and Engineering (4-) or 
Who is Who in America (63-). 

 
 
8 March, 2008, Budapest 

 
 
 
 
 
           Milan Meszaros 
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Mészáros Milán 

 

Hivatali Email 

Alfa Csoport Laboratóriumok Társulat 

Személyes Honlap a Berkeley Electronic Press-nél 

 

Szakmai Rátermettség 

Vezérigazgató, elnök-vezérigazgató, kutatási igazgató vagy főtanácsadó; hasznosítva a megszerzett 

tapasztalatot és a vezetői szakértelmet egy olyan valódi és hatékony nem-fősodorbeli professzionális 

Fizikai Intézet kiépítése számára, amely teljes mértékben támogatja az üzleti-alapú innovációt nem-

pragmatikus megközelítések és nem-konvencionális technológiák hadrendbe állításával. 

Képességek, Jártasságok és Erősségek 

 Kiváló kommunikációs készség –érthető szóbeli és előrelátó írásbeli összekötő– kétnyelvűség 

magyarban és angolban 

   Igazgatói vagy tanácsadói vezetői képesség – szervezői, oktatási és mentori feladatok ellátása 

   Kutatás, elemzés, tervezés, végrehajtás és vezetés együttes kiterjesztése: 
 

 vállalkozási fizika-alapú technológiai innováció használatára, fókuszálva bizonyos kulcs 

üzleti elvárásokra 

 nem-konvencionális technológiai stratégiák integrálására és csoportba rendezésére az 

üzleti célkitűzések számára 

 nem fősodorbeli fizikai kutatási programok és projektek irányítására 

 versenyképesség analizálására, (prototípus) gyártmány tervezésre, tudományos stratégiák 

megalkotására 

 technológiai eredmények ellenőrzésére interdiszciplináris környezetben, beleértve a 

menedzsmentet és a rendszer-tervezést is 

 prototípusok tudományos bemutatására 

 technológiai folyamatok tudományos ellenőrzésére, piaci stratégiák kialakítására, 

folyamatok és fejlődési irányok felderítésének logikai analízisére 
 

   Nemzetközi tudományos és technológiai szakértelem a fizikai kutatások széles skáláján belül, 

beleértve az elektrodinamikát, termodinamikát, disszipatív folyamatokat, a gravitációt és a 

kozmológiát, az (axiomatikus) matematikai módszereket a fizikában, a kvantum fizikát, az anyag-

szellem kölcsönhatás leírását kvantum fizikával, a deformálódó (elektromágneses) rendszereket és 

plazmákat, a lopakodó technológiát és a környezeti szempontok analízisét 

   Tudományos váltás-menedzsment –lehetőségek felvázolásának tagolása, átmenet (váltás) 

letárgyalása, beleértve elképzelések és motivációk ütköztetését, valamint a személyes vezetést– a 

teljes tudományos átszervezés megvalósítása 

   Stratégiai és tudományos műveleti kontroll – átalakítva a nem-konvencionális fizikai és 
technológiai módszereket stratégiai folyamatokká és döntési eljárásokká 

   Felső szintű hálózati munka – szakértői kapcsolatok kiépítése 

   Felvétel támogatás (káderpolitika) – ellentmondásos helyzetek letárgyalása, és a belső 

erőforrások kibontásának inspirálása 

   Verseny prioritások sok szempontú és több célú érvényre juttatása hatékony stratégiai 

döntéshozással, a nyugalom megőrzése mellett, feszültséggel telített, reménytelen szituációkban 
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Eredmények és Foglalkozás-Történet 

Alfa Csoport Laboratóriumok Társulat        1996 - mai napig 

Kuratóriumi elnök, Elnök, Vezető 

   Fizikai tudományok menedzsmentje, tanácsadói szolgáltatás, specializálódás innovációs 

stratégiákra, előadásokra, program és projekt menedzsmentre, vállalkozás-alapú technológiákra. 

Földművelésügyi Minisztérium, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet              2002 - 2003 

Államtitkári tudományos tanácsadó 

   Környezetvédelmi menedzsment és tanácsadói szolgáltatás, stratégiák kiépítésére és előadások 

megtartására specializálódva a törvényi hierarchiákra (a jogforrásokra), stratégiai tanulmányok 

készítése: http://works.bepress.com/milan_meszaros/37/ 

Környezetvédelmi Minisztérium, Környezetgazdálkodási Intézet (KGI)   2000 - 2000 

KGI Innovációs Iroda vezetője 

   Innovációs stratégia kiépítése az EU szervezeteivel konzultálva, vállalati innováció tervezésre 
specializálódva. A “Dinamikus és Organikus Fejlődés Elméleté”-nek kidolgozása az ország EU 
integrációja számára: http://works.bepress.com/milan_meszaros/26/ 

Belügyminisztérium, Adatfeldolgozó Hivatal    1997 - 1998 

Főtanácsadó a Hivatalvezető számára 

   Tanácsadás a saját és a Nemzetbiztonsági Hivatali munkacsoportok számára, amely meghatározta 

az IT stratégiát és a vállalati részvétel lehetőségeit a tervezésben, kifejlesztve a kártya-típusú 
okmányok és az útlevél védelmi jeleit/jegyeit. Egy tudományos kutatócsoport vezetése a kártya-
típusú okmányok EU-kompatibilis mobil ellenőrző készülékének megtervezésére. 

Távközlési Innovációs Rt. (Távközlési Kutató Intézet)         1995 - 1997 

Kutatási igazgató és vezérigazgatói főtanácsadó 

   Tudományos átalakítás vezetése a pragmatikus és konvencionális technológiákból a 

professzionális nem-konvencionális  kutatásokba és innovációkba a NATO keretei között. 

   Az ország- és NATO-specifikus lopakodó technológiák fizikai alapjainak kidolgozása. 

Budapesti Műszaki Egyetem, Fizikai Intézet   1986 - 1994 

Tudományos főmunkatárs 

   Nem-konvencionális (nem-fősodorbeli) kutatások és publikációk az elektrodinamika, 

termodinamika, a disszipatív folyamatok, a gravitáció és kozmológia, az (axiomatikus) 

matematikai módszerek a fizikában, a kvantum fizika, az anyag-szellem kölcsönhatás 

kvantumfizikai leírása, deformálódó (elektromágneses) rendszerek és plazmák, a lopakodó 

technológia és környezetvédelmi tanulmányok területén. 

   Ezen diszciplínák tanítása. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Logika Tanszék   1980 - 1986 

Tudományos munkatárs 

   Több, mint száz logika és lehetséges logikai típus tanulmányozása. 
   Ezen logikák és lehetséges logikai típusok tanítása. 
   Kutatások “Az ellentétontológiák a mechanikai mozgás leírásában” témában, továbbá ugyanilyen 

címmel tanulmány megírása, valamint publikálása: http://works.bepress.com/milan_meszaros/24 
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Képzés 

  Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kutató fizikus szak (1980) 

Okleveles Fizikus 

 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Kutató filozófus szak (1984) 

Okleveles filozófus 

Díjak, Fokozatok, Tagságok, Életrajzok 

 Számos kiemelkedő (külföldi) tiszteletdíj, fokozat, tudományos kitüntetés, tagság, valamint  

beválogatás életrajzi kötetekbe stb., amelyet egyetemek, tudományos akadémiák és tudós 

társaságok, valamint más intézetek kezdeményeztek, illetve adományoztak (1994-). 

Nyelvek és Egyebek 

 Folyékonyan magyarul (anyanyelv); Közepesen a mindennapi angolban, gördülékenyen a 
tudományos angolban. 

 Magyar állampolgárság. 

Bővebb Életrajzi Adatok 

 

 Marquis-féle Ki Kicsoda a Világban (a 14. kiadástól), Marquis-féle Ki Kicsoda a Tudományban és 

a Műszaki Tudományban (a 4. kiadástól), valamint a Marquis-féle Ki Kicsoda Amerikában (a 63. 
kiadástól): http://www.marquiswhoswho.com/ 

 
 
Budapest, 2013. június 15. 
 

 
 
 
 
           Mészáros Milán 
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