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Dr. Szászi István 16 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik. 2021. július 1-től tölti be magyarországi Bosch 
csoport és az Adria régió vezetői tisztségét. 17 éve dolgozik a Bosch csoportnál, 2019-ben nevezték ki a 
Robert Bosch Kft.-n belül működő Budapesti Fejlesztési Központ vezetőjének. Tanulmányait a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte, ahol 1997-ben járműmérnöki diplomát, majd 2004-
ben PhD fokozatot szerzett, szakterülete a hibatűrő járműdinamikai rendszerek irányítása. Tudományos 
karrierjét egyetemi tanársegédként, majd adjunktusként folytatta. Ipari projektjei során megérintette az 
üzleti szektor érdekes, izgalmas világa és a vállalati oldalon folytatta pályafutását.

Dr. Szászi István projektmérnökként kezdte karrierjét a Bosch csoportnál Budapesten, majd 2006-ban a 
németországi Reutlingenben indult el vezetői pályafutása. 2009-ben csoportvezető, majd a járműirányítási 
rendszerekkel foglalkozó fejlesztési osztály vezetője lett a budapesti telephelyen. Újabb Németországban, 
Abstattban töltött vezetői pozíció után, 2018-ban vette át a budapesti telephely autóipari elektronika di-
vízió irányítását.

„A tanítás és a mentori szerep régóta közel áll hozzám, néhány évig a katedrán is kipróbáltam magam. 
Aztán a Bosch-nál lehetőséget kaptam, hogy az irányítástechnikai tudásomat a gyakorlatban is kipró-
báljam. A vállalat fejlesztési központja 2004-ben indult Budapesten. Ott voltam a szervezet születésé-
nél, és nemcsak a vezetője, hanem az „apukája” is vagyok, hiszen a kezdetektől eljutottunk oda, hogy 
ma már közel 4000 kolléga dolgozik a fővárosi központban. A magyarországi Bosch csoport több mint 
17 ezer munkatársat foglalkoztat, Magyarország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója vagyunk. A 
vállalatcsoportunk megkerülhetetlen szereplő a jövőt alakító technológiák megalkotásában, legyen szó 
az autózásról, a mesterséges intelligencia alapú fejlesztésekről vagy a jövő gyáráról. Ehhez szükségünk 
van a jövő menedzsereire is.”

Cégnév magyarországi Bosch csoport

Pozíció Régió vezető, Ügyvezető igazgató

Vezetői tapasztalat 16 év 

Szakterület / Kompetencia

Automatizáció, Digitalizáció, digitális transzformáció, 
Interkulturális kommunikáció, Kultúraváltás, Leadership, 
Projektmenedzsment, Szervezésfejlesztés, szervezeti 
átalakítás, Üzletfejlesztés, üzleti stratégia, Vállalatirányítási 
rendszer kialakítása, Változásmenedzsment
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