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Megpályázni kívánt pozíció: telekommunikációs tagozatvezető 
 

 

 

 

Az alábbi kérdésekre kérjük, fejtse ki válaszát. 

 

Rövid szakmai múlt, a pozíció szempontjából fontosabb munkahelyei, szakmai 

és vezetői tapasztalatok, eredmények, elismerések: 

• Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után pénzügyi kontrollerként 

kezdte pályafutását a Matávnál 

• 1998-ban az Egyesült Államokba költözött és két Master fokozatú diplomát szerzett 

történelem és diplomácia témakörökben, majd a Fletcher School of Law and 

Diplomacy-ban folytatta PhD tanulmányait. 2008-ban az Egyesült Államokban 

könyve jelent meg közép-európai energetika témában. 

• Miután visszaköltözött Magyarországra, öt évig a Külügyminisztériumban dolgozott, 

ahol energia ágazatra szakosodott, dolgozott az energiabiztonság nagyköveteként és a 

Duna-menti országok energetikai együttműködési bizottságának elnökeként is. 

• Az állami szektor után a londoni Cheniere Marketing LTD főtanácsadójaként 

folytatta pályafutását, majd a Tellurian LNG Londonban a nemzetközi kapcsolatokért 

felelős alelnöki pozíciót töltötte be, számos ország kereskedelmi feladatait látta el. 

• Nemzetközi zsűri által a Budapest Energy Summit-on odaítélt The Woman Energy 

Executive of the Year 2018 díjazottja. Több nemzetközi szakmai szervezet tanácsadó 

testületi tagja. 

• 2021. január óta a Vodafone Magyarország Zrt. vállalati kapcsolatkért felelős 

vezérigazgató-helyettese 

• A Vodafone Alapítvány kuratóriumi tagja, a Nők a Technológiában Egyesület 

társalapítója 
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Eddigi kapcsolata az IVSZ-szel: 

 

A Vodafone Magyarország Zrt. több, mint 5 éve az IVSZ tagja, kollégám dr. Pete Gábor 

látta el az elmúlt években a telekommunikációs tagozat vezetését és elnökségen belüli 

képvieletét. Többször volt alkalmam betekintést nyerni az IVSZ munkájába és 

megosztani meglátásaimat az IVSZ munkájával kapcsolatban az IVSZ elnökével is. 

 

Milyen elképzelései vannak az IVSZ tevékenységével, feladataival, szervezeti 

működésével, érdekérvényesítésével kapcsolatos lehetőségeiről: 

 

Az IVSZ az iparág és a magyar nemzetgazdaság számára is hasznos kutatásokat, 

felméréseket gondoz, amelyek jó alapot szolgáltatnak az erőteljes kommunikációhoz, 

vélemények kidolgozásához, érdekérvényesítéshez és programok indításához.  

Ebben az IVSZ iroda mellett a tagoknak is feladatuk és felelősségük van, 

tagozatvezetőként pedig feladatnak látom, hogy igény szerint lehetősége legyen a 

vállalatoknak a mindenki számára fontos témákról egyeztetni, munkacsoportok 

létrehozása útján közös javaslatokat tenni. 

A tevékenység telekommunikációs vállalati fókuszát ebben a vonatkozásban erősíteni 

szükséges, mindamellett az IVSZ tagi bővítési céljaival – más szektorok digitális 

technológiák szempontjából is meghatározó vállalkozásainak beléptetésével – az 

érdekérvényesítő képességünk még erősebb lehet.  

 

 

 

Miért kívánja betölteni a megjelölt tisztséget? 

 

Meggyőződésem, hogy az IVSZ egy olyan platform, amely mostanra kiérdemelt 

figyelmet kap nemcsak a szakma, de a kormányzat és a közvélemény részéről is. A 

véleményezett kérdésekben a telekommunikációs vállalatok szempontjait is figyelembe 

véve, határozott állásfoglalást képviselve kell javaslatokat tennünk, ehhez szeretnék 

tudásommal és tapasztalatommal hozzájárulni. Az IVSZ-ben még rengeteg potenciált 

látok, amelyet a szervezet szintjén és a telekommunikációs tagozat szempontjából is 

fontosnak tartok.  

 

 

Kérjük fogalmazza meg az Ön által 5 legfontosabbnak tartott fejlesztési 

prioritást: 

 

1. Humán tőkével kapcsolatos témák, programok 

2. Szabályozási kérdésekben véleményezés, állásfoglalás 

3. Nemzetközi kapcsolatok, régiós jelenlét 

4. Digitalizáció elterjesztése 

5. További vállalatok bevonása 

 

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

 

A ráfordított időt a tagozat szintjén támogatni szükséges feladatok fogják meghatározni, 

de elkötelezett vagyok az elnökségi ülések mellett további időt is allokálni szükség 

szerint a tagozatvezetői és elnökségi feladatokra. Átlagosan havi 4-5 óra időráfordítással 

kalkulálom a feladat elvégzését. 
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Amennyiben már betöltött az IVSZ-ben valamilyen pozíciót, mutassa be 

munkájának eredményeit, ismertesse a legnagyobb sikereket: 

 

na. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budapest. 2022. augusztus hó 24. nap. 

 

 

Elküldendő a jeloles@ivsz.hu címre. 

 
 

  

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a beérkezett pályázatokról visszaigazolást küldünk. 

Amennyiben nem kap értesítést, kérjük, jelezze Lipták Zsófiának. (liptak.zsofia@ivsz.hu; 
+36 70 943 9825) 
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