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Új műszaki vezérigazgató-helyettes a Magyar Telekomnál 
 
Budapest – 2019. augusztus 6. – A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM 
HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója bejelenti, hogy Igazgatósága 2019. október 1-jei 
hatállyal Lubor Zatko-t nevezte ki a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettesévé. Lubor 
Zatko a Magyar Telekom Ügyvezető Bizottságának is tagja lesz.  
 
Lubor Zatko (45) a Szlovák Műszaki Egyetem, Informatikai és Elektrotechnikai Karán szerzett mérnöki 
diplomát.  Pályafutását 1997-ben a SIRIUS VD-nél kezdte, mint a műszaki terület vezetője. 2000-ben 
a Cesky Mobile (ma Vodafone Csehország) senior hálózatüzemeltetési vezetője lett, majd 2004-től 
üzemviteli és informatikai üzemeltetési igazgatói pozíciót, majd regionális informatikai és üzemeltetési 
igazgató pozíciót töltött be a First Data International vállalatnál. 2008-tól vezető technológiai 
partnerként dolgozott a Barclaycard-nál, ahonnan 2009 januárjában váltott a Slovak Telekom-hoz. A 
vállalatnál senior informatikai tanácsadóként, majd 2010-től technológiai stratégiai-, architektúra- és 
gazdálkodási teljesítmény-menedzsment vezetőként folytatta karrierjét. 2016 júniusában a társaság 
hálózatfejlesztési és létesítési igazgatójává nevezték ki, ebből a pozícióból érkezik a Magyar 
Telekomhoz. 
 

 

 

 

Ezen befektetői közlemény jövőre vonatkozó kijelentéseket is tartalmazhat. Azon kijelentések, amelyek nem múltbeli tényekre 
vonatkoznak (ideértve a véleményünkre és várakozásainkra vonatkozó kijelentéseket), jövőre vonatkozó kijelentések. Ezen 
kijelentések a jelenlegi terveken, becsléseken és előrejelzéseken alapulnak, tehát nem lenne helyes ezen kijelentésekre túlzott 
mértékben támaszkodni. A jövőre vonatkozó kijelentések a megtételük időpontjában aktuális állapoton alapulnak, és nem 
vállalunk kötelezettséget arra, hogy a kijelentések bármelyikét új információk vagy jövőbeli események alapján nyilvánosan 
frissítsük, módosítsuk.  

A jövőre vonatkozó kijelentések szükségképpen kockázatokkal és bizonytalansággal járnak. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 
számos olyan fontos tényező van, amelynek hatására a tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó 
kijelentésekben foglaltaktól. Az ilyen tényezőket többek között a 2018. december 31-én végződött évre vonatkozó, a 
http://www.telekom.hu címen elérhető weblapunkon is közzétett éves jelentéseink is bemutatják. 


