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Jelölt neve:  dr. Bánkuti Erzsébet 
 
Születési adatok: 
Szabadszállás, 1958. november 19.                    
 
Szakképzettség, végzettség: 
2009/2012: Szervezetfejlesztési tanulmányok, SvP Intact, Magyarország 
2006: Közműszabályozás és stratégia, nemzetközi tréningprogram, 
Floridai Egyetem, USA 
2000-2002: Európai Jogi Szakjogász, ELTE ÁJTK 
1999: A műsorszórás és a távközlés szabályozásának konvergenciája,  
szakmai tanfolyam, Westminster Egyetem, Egyesült Királyság 
1977/1982: Jogi diploma, ELTE ÁJTK 
 
Szakmai tevékenység: 
1997 - 2002 A Nemzeti Hírközlési Hatóság: jogi előadóként, majd a Jogszabály-előkészítési 
osztály vezetőjeként távközlés szabályozási szakmai anyagok előkészítése 
2002 - 2004 Informatikai és Hírközlési Minisztérium: távközlési szabályozási 
főosztályvezetőként felelős az Eht. megszületéséért 
2004 - 2006 Informatikai és Hírközlési Minisztérium: Infokommunikációs Szabályozási 
helyettes államtitkárként feladata az Eht. végrehajtási rendeleteinek elkészítése 
2006 - 2016 Antenna Hungária Zrt, előbb Szabályozási, Jogi és HR igazgató, majd 
Vállalatirányítási igazgató (felelős a szabályozási és jogi ügyekért, a humán erőforrás 
menedzsmentért és a külső és belső kommunikációért) 
2016 -   Antenna Hungária Zrt., Vezérigazgatói Stratégiai Főtanácsadó 
Szabályozási, nemzetközi és szervezetfejlesztési ügyekben. Képviseli a céget a brüsszeli 
székhelyű Broadcast Networks Europe-ban 
Munkájáért Hírközlésért érdemérem és Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 
elismerésben részesült. 
 
Eddigi közéleti tevékenység: Rendszeres előadója számos hazai és külföldi konferenciának. 
Munkájához kapcsolódóan képviseli a magyar műsorszórás jövőjét szakmai szervezetekben. 
 
Mit szeretnék tenni a HTE érdekében? 
Eddigi vállalati vezetői tapasztalataimra építve ennek a nagy múltú szakmai szervezetnek a 
hatókörét szeretném szélesíteni, segíteni a további hazai és nemzetközi kapcsolatépítést és 
az új lehetőségek kiaknázását. Fontosnak tartom a tagsággal való kommunikáció, interakció 
erősítését. Ugyanígy fontos a fiatalok megszólítása, ennek érdekében megvizsgálnám a 
máshol felgyűlt best practice-eket, erősíteném a hazai felsőfokú oktatási szervezetekkel a 
kapcsolatot, valamint a fiatalok bevonásával izgalmas programokat dolgoznék ki számukra. 
Jövő nincs múlt nélkül, nem feledkeznék meg azokról sem, akik jelentősen hozzájárultak az 
infokommunikációs terület eddigi eredményeihez. Vallom, hogy ha mi magunk nem 
emlékezünk meg a szakmai nagyságainkról, azt mások nem teszik meg helyettünk.  
A postamérnöki szolgálat almanachjának harmadik 50 éves kötetének megírását 
szorgalmaznám. Jelenlétemmel a nők HTE-n belüli reprezentációját is erősíteni szeretném. 


