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Sajtóközlemény 
Budapest, 2023. február 1. 
 

TOVÁBB ERŐSÍTI MENEDZSMENTJÉT A 4iG CSOPORT 
ÚJ FELSŐVEZETŐK A VODAFONE MAGYARORSZÁGNÁL IS 

 
▪ A 4iG Nyrt. igazgatósága a Vodafone Magyarország és a meglévő távközlési portfólió 

integrációja érdekében új felsővezetőket nevezett ki a cégcsoporthoz frissen 

csatlakozott társaság, valamint a 4iG Nyrt. irányításába. 

▪ A vezetők feladata a csoporton belüli szinergiák azonosítása és az üzleti működési 

folyamatok összehangolása lesz. 

▪ A 4iG csoport felsővezetésébe március 1-től újabb vezérigazgató-helyettes érkezik 

Sacha Dudler személyében, aki a transzformációs és integrációs folyamatok 

irányításáért felel a teljes vállalatcsoporton belül. 

▪ Az integrációs célokkal összhangban a Vodafone Magyarország irányítását 

vezérigazgatóként Blénessy László, 4iG Nyrt. üzleti folyamataiért felelős általános 

vezérigazgató-helyettese veszi át. 

▪ Munkáját a Vodafone Magyarország általános vezérigazgató-helyettesként Tábori 

Tamás, a DIGI ügyvezetője segíti, aki kettős pozíciójában a csoport B2C szolgáltatási 

területeinek összehangolását támogatja majd. 

▪ A Vodafone Magyarország pénzügyi területeinek vezetésével Thurzó Csabát, a 4iG 

csoport gazdasági általános vezérigazgató-helyettesét bízták meg. 

▪ A tulajdonosváltással leköszönő és a Vodafone vezetésével ideiglenesen megbízott 

Révész Balázs korábbi pozíciójában, a vállalat Lakossági Szolgáltatások Üzletág 

Vezérigazgató-helyetteseként folytatja munkáját.  

 

A 4iG Csoport igazgatósága új vezetőket nevez ki a 4iG Nyrt., valamint a Vodafone Magyarország 

élére. 2023. március 1-től Sacha Dudlert a 4iG Nyrt. transzformációért és integrációért felelős 

vezérigazgató-helyettesévé nevezik ki, aki az elmúlt egy évben sikeresen irányította az 

infokommunikációs vállalatcsoport albán távközlési vállalatainak összeolvadását. A Vodafone 

Magyarország vezérigazgatója Blénessy László, az általános vezérigazgató-helyettes Tábori Tamás, 

míg a pénzügyi vezérigazgató-helyettes Thurzó Csaba lett. A frissen kinevezett vezetők azzal a céllal 

érkeznek a 4iG és a Vodafone Magyarország élére, hogy támogassák a társaságok integrációját, a 

cégcsoport tagjai közötti üzleti együttműködési lehetőségek és szinergiák feltárását, valamint az 

üzleti folyamatok összehangolását. A 4iG Csoport a Vodafone Magyarországgal együtt piacvezető 

vezetékes és második legnagyobb mobil távközlési szolgáltatóvá vált. A menedzsment célja, hogy a 

4iG Csoport lányvállalatai és a Vodafone Magyarország szakmai kompetenciájára és kapacitására, 

továbbá innovációs potenciáljára támaszkodva Magyarország vezető infokommunikációs 

szolgáltatójává váljon.  

Sacha Dudler, a 4iG Nyrt. vezérigazgató-helyetteseként a cégcsoport magyarországi távközlési 

üzletágának transzformációs folyamatait irányítja, különös tekintettel az integráció részeként 

kiaknázható szinergiákra. A svájci szakember jelentős szakmai múlttal és tapasztalatokkal rendelkezik 

a távközlési iparágban. Szakterülete az ICT piacon működő vállalatok üzleti tevékenységének 
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átalakítása, folyamataik összehangolása érdekében. Az elmúlt egy évben a 4iG csoport albán 

leányvállalatainak transzformációs programjáért felelt. Tevékenységének köszönhetően az 

ALBtelecom és a One Telcommunications sikeresen olvadt össze 2023. január 1-én. Pályafutását a 

zürichi Sunrise távközlési vállalatnál kezdte. 2002-2010 között olyan nemzetközi tanácsadó cégeknél 

folytatta pályafutását, mint a Booz Allen Hamilton, vagy az Arthur D. Little dubai irodája. Ezt követően 

csatlakozott a szaúd-arábiai Etihad Etisalat „Mobily” távközlési vállalathoz, melynek szabályozási 

stratégiáért felelős alelnöke volt. 2013-2022 között a Saudi Telecom Groupnál a vállalati 

teljesítménymenedzsment és transzformációs folyamatokért felelős vezető és a csoport 

vezérigazgatójának tanácsadója volt. 2022-ben csatlakozott a 4iG csoporthoz, mint az albán 

távközlési vállalatok transzformációjáért felelős vezető.  

Blénessy László, a Vodafone Magyarország vezérigazgatója számos informatikai és távközlési vállalat 

munkatársaként, vezetőjeként dolgozott több évtizedes karrierje során. Első munkahelye a Matáv 

Pécsi Távközlési Igazgatósága volt, ahol a műszaki területen hálózatfejlesztéssel és tervezéssel 

foglalkozott, majd 1997-ben csatlakozott a T-Systems elődjéhez, a Daten-Kontorhoz. 2014-től a T-

Systems Nagyvállalati Alkalmazásfejlesztési területét irányította Igazgatói pozícióban, majd a Kiemelt 

Megoldások Vállalati Igazgatója 2017 végéig. 2018-tól az INNObyte vezérigazgatói tanácsadójaként, 

majd 2020-tól többségi tulajdonosként a kereskedelmi, gyártási folyamatok irányításáért, valamint a 

stratégia, innováció és üzletfejlesztés területekért felelt. A 4iG 2020-ban vásárolta meg az INNObyte 

többségi tulajdonrészét, azóta vezetői pozíciót tölt be a cégcsoportban, tagja az igazgatóságnak. 

2022. szeptember 1. óta a csoport üzleti területeiért felelős általános vezérigazgató-helyettese, 

továbbá 2023. január 1-től a telekommunikációs portfólió koordinálása is feladatai közé tartozik az 

Antenna Hungária vezérigazgatójaként.  

Tábori Tamás, a Vodafone általános vezérigazgató-helyettese korábban dolgozott már a Vodafone 

Magyarország munkatársaként, ahol 12,5 évet töltött (2005-2017 között) különböző vezetői 

pozíciókban. Ezt követően két évig a Magyar Telekom csoportnál dolgozott, a középvállalati üzletág 

területén, végül a lakossági termékekért felelős tribe leadere volt. 2022-ben csatlakozott a 4iG 

Csoporthoz a DIGI Magyarország ügyvezető igazgatójaként.  

Thurzó Csaba, a Vodafone gazdasági vezérigazgató-helyettese több mint 18 év vezetői tapasztalattal 

rendelkezik, többek között a Forrás Nyrt. mellett a Magyar Posta pénzügyi irányításáért is felelt 

korábbi pozícióiban.  A 4iG Csoporthoz 2018-ban csatlakozott gazdasági és operatív vezérigazgató-

helyettesként, 2022 szeptember 1. óta Csoport Gazdasági általános vezérigazgató-helyettesként 

koordinálja a hazai és külföldi tagvállalatok pénzügyi-gazdasági működését a Vodafone-ban betöltött 

pozíciója mellett. 

- vége -  

 

Háttér-információk: 

Vodafone Magyarország Zrt. 

A Vodafone Magyarország digitális infrastruktúrája az egyik legfejlettebb a hazai vezetékes hang- és internet, kábeltévé és 

mobilszolgáltók között. A társaság üzleti megoldásai széleskörű digitalizációs szolgáltatásokat biztosítanak a nagyvállalati és 

kormányzati szféra számára az adathálózati megoldások, a virtuális adatközpontok, és az IoT technológiák területén. A 

Vodafone Magyarországon elsőként nyújtott 5G szolgáltatást előfizetőinek, a társaság újgenerációs mobilszolgáltatása 
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Budapest és a balatoni régió mellett a több száz bázisállomása segítségével országszerte is folyamatosan bővül. Az előfizetés 

részesedés arányában a Vodafone a magyar piac abszolút második legnagyobb szereplője: több mint 3,8 millió lakossági és 

üzleti előfizetőt szolgál ki (mobil 3 millió, vezetékes szolgáltatások 800 ezer), amely által több mint 5 millió bevételt biztosító 

előfizetéssel (RGU – Revenue Generating Unit, 3 millió mobil, 700 ezer tv, 700 ezer szélessávú internet, 600 ezer vezetékes 

hang) rendelkezett 2022 júliusában. A 2021-2022-es üzleti évben a Vodafone Magyarország IFRS szerinti árbevétele 278 

milliárd forint volt, EBITDA-ja pedig meghaladta a 93 milliárd forintot. A vállalat munkavállalóinak létszáma több mint 3.000 

fő. A Vodafone Magyarország a magyar infokommunikációs vállalatcsoport, a 4iG Csoport tagja. www.vodafone.hu  

4iG Csoport 

A budapesti központtal működő, magyar többségi tulajdonosi hátterű 4iG Nyrt. Magyarország és a nyugat-balkáni régió 

távközlési- és informatikai piacának meghatározó cégcsoportja, a tudásalapú, digitális gazdaság egyik vezető vállalata. A 

Budapesti Értéktőzsdén jegyzett tőkepiaci társaság friss és innovatív szemlélete, valamint magyarországi piacvezető 

informatikai rendszerintegrátor pozíciója a régió digitális átalakulásának vezető lakossági- és üzleti szolgáltatójává emeli a 

cégcsoportot. A 4iG dinamikus expanziós stratégiának köszönhetően kulcsszereplővé erősödött Magyarországon és a nyugat-

balkáni térség távközlési piacain. A telekommunikációs, valamint informatikai piac változásainak és igényeinek megfelelve a 

vállalatcsoport folyamatosan bővíti szolgáltatásait, szakemberállományát és portfólióját. A 4iG Csoport alkalmazottainak 

száma jelenleg megközelíti a 9.000 főt. www.4ig.hu  

http://www.vodafone.hu/
http://www.4ig.hu/

