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Jelölt neve, betöltendő pozíció:  
Szűcs Miklós, Gazdasági területért felelős elnökségi tag 
 

 
 
Születési adatok: Baja, 1971. június 22. 
 
 
Szakképzettség, végzettség: 

Okleveles Közgazdász (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem - 1995) 
Számítástechnika tanári diploma (BKE - 1995) 
Számítástechnikai ösztöndíj (Bristol University - 1993)   
 
 
Szakmai tevékenység: 

Szűcs Miklós 1995-ben végzett közgazdászként a Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen, melyen párhuzamos képzésben számítástechnikai tanári diplomát is szerzett. 
Ez utóbbi képzés keretében 1 évet Tempus ösztöndíjjal a Bristoli Egyetemen töltött. 
 

Első munkahelye az Accenture nemzetközi tanácsadó cég volt, ahol 2004-ig, 10 éven 
keresztül dolgozott. Ezután 10 évig saját cégeiben folytatta tanácsadói munkáját. 2015-től 
az Antenna Hungáriában dolgozott, előbb a Műsorterjesztés és média üzletág értékesítési 
vezetőjeként, majd a felsővezetés tagjaként 2016-tól 2019-ig, mint operatív vezérigazgatói 
tanácsadó.  
 

Távközlés és média területekre specializálódott szakértőként számos hazai nagy cég 
átalakulási programjaiban és szakmai projektjeinek lebonyolításában vett részt, így többek 
között dolgozott a Magyar Telekom csoport számos cégénél (Matáv > Magyar Telekom, 
Westel > T-Mobile, Origó), az Antenna Hungária, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
és a Magyar Lapterjesztő Zrt több projektjében is. A több mint 20 éves tanácsadói 
pályafutása során más iparágakban is megfordult (pl. MVM, TVK, HungaroControl, FKF Zrt, 
Tesco). Közel 2 évig Franciaországban, illetve különböző külföldi projektekben is dolgozott 
(USA, Belgium, Csehország, Szlovákia). Kiemelt szakmai területei a vállalati-üzletági 
stratégiaalkotás, marketing és értékesítési stratégia, üzleti tervezés-kontrolling, 
projektmenedzsment és minőségbiztosítás. 
 
 
Eddigi közéleti tevékenység: 
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2015, 2017 és 2019. években a HTE MediaNet konferencia programbizottságának 
elnökeként járult hozzá, hogy a rendezvények kiemelt szakmai színvonalon kerülhessenek 
lebonyolításra. Ezen tevékenységeiért a HTE felterjesztésében 2017-ben Miniszteri 
elismerő oklevelet kapott. 
 
 
„Mit szeretnék tenni a HTE érdekében? 

A HTE gazdasági területért felelős elnökségi tagjának feladataira pályázva szívesen 
támogatná az Egyesület gazdasági megújulását, stabilitásának növelését, célja, hogy a 
HTE-nek egy átlátható, jól tervezhető és nyomon követhető költségvetése legyen. Kiemelt 
prioritásnak (és egyben kihívásnak) tekinti az Egyesület árbevételének növelését annak 
érdekében, hogy minél több hasznos tevékenységet lehessen a többlet források bevonása 
révén megvalósítani. 


