
Mátrai Gábor okleveles közgazda, diplomáját 1987-ben szerezte a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen. Angol, 

francia és orosz nyelven beszél. A befektetések, hírközlés, valamint a média területén több mint 20 éves szakmai tapasz-

talattal rendelkező szakember pályafutását 1987-ben vállalati finanszírozóként kezdte a Magyar Hitelbank Rt-nél, majd 1988-

tól a Postabank és Takarékpénztár Rt-nél folytatta. 1989-től gazdasági igazgatóként dolgozott az Encoprint Kisszövetkezetnél. 

1990-ben  a  Sandoz  AG  magyarországi  leányvállalatának  lett  pénzügyi  igazgatója. 

1993-tól a Magyar-Amerikai Vállalkozási Alapnál folytatta szakmai életútját befektetési menedzserként, majd befektetési 

igazgatóként. 1997-ben az Első Magyar Alap alapkezelőjének befektetési igazgatója lett. 2000-ben a régió legnagyobb 

kábeltelevíziós vállalkozásához, a UPC Central Europe Group-hoz csatlakozott, mint üzletfejlesztési és stratégiai igazgató, 

ahol a regionális akvizíciók vezetése mellett részt vett az új üzletágak, új szolgáltatások bevezetésében, valamint a vállalat-

csoport tematikus televíziós csatorna-portfoliója, így a Sport1, Sport2 létrehozásában és működtetésében is. 2005-től a UPC 

Magyarország  K�-nél  dolgozott  tovább,  ahol  a  szabályozási  és  kormányzati  kapcsolatok  igazgatói  posztot  töltötte  be. 

2009-től stratégiai tanácsadóként tevékenykedett az RTL Klub vezérigazgatóságán, szakmai tanácsokat adott a RTL cso-

porthoz tartozó tematikus televíziós csatornák átszervezéséhez, újrapozícionálásához is. 2010 augusztusától 2013 végéig         

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hírközlési elnökhelyetteseként az elnök általános helyettese volt, vezette a Hír-  

közlési Kabinetet, a Stratégiai és Tudásmenedzsment, valamint a Nemzetközi igazgatóságokat. 2013 során az európai 

szabályzó hatóságok testületének a BEREC-nek az alelnöki pozícióját is betöltötte. 2014 évtől saját tanácsadó cégével 

informatikai, hírközlési, média, kutató, szolgáltató és termelő vállalatok részére végez digitális transzformációs, szervezet-

fejlesztési,  üzletfejlesztési,  pénzügyi  és  stratégiai  tanácsadást. 

Az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalatok Szövetsége) munkájába 2015-ben kapcsolódott be, és 2017-ben 

elnökségi taggá választották. Feladatkörébe a nemzetközi képviselet és kapcsolattartás, valamint a finanszírozási, ezen be-  

lül is a kockázati tőkebefektetésekhez kapcsolódó kérdések, illetve a digitális transzformáció gazdasági hatásainak elem-  

zése tartoznak. 2018-ban, az IVSZ jelöltjeként, a DIGITALEUROPE Board tagjává, majd az Operation Committee tagjává 

választották.  2020  júniusában  újabb  kétéves  időszakra  nyerte  el  a  DIGITALEUROPE  Board  tagságát.

MÁTRAI GÁBOR

A DIGITALEUROPE és az Informatikai, Távközlési és Elektronikai

Vállalkozások Szövetségének elnökségi tagja; közgazdász;

a hírközlés, a média és a digitális átalakulás szakértője.
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