
Önéletrajz 
Szabó László 

 
 
Személyes adatok 

Születési hely: Budapest 
Idő: 1970. február 16. 

 
Elérhetőségek 

Telefon: + 36 30 519-9211 
E-mail: szabolaszlo@szabolaszlo.hu 
Lakcím: 1053 Bp., Királyi Pál u. 18. 

 
Szakmai tapasztalat  
 
     Oktatói 

2005- : Budapesti Kommunikációs Főiskola, főiskolai adjunktus  
 

1998- : Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, 
Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, Informatika 
(majd Módszertani) Intézet, főiskolai adjunktus   

 
1994-: Veres Pálné Gimnázium, Budapest, félállású középiskolai 
tanár (számítástechnika) 

 
1994-1997: Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki 
Kar, Közlekedésüzemi Tanszék, egyetemi tanársegéd 

 
Közigazgatási 
1999-2002: Ifjúsági és Sportminisztérium, ifjúsági ügyekért 
felelős helyettes államtitkár (2001-től az informatikai ügyeket is 
felügyeltem a tárcánál) 

 
1998-1999: Oktatási Minisztérium, miniszteri kabinet, 
tanácsadó 

 
Média 
2012-: Nemzeti Színház, kommunikációs igazgató 
2008-: Ypsylon Média Kft., ügyvezető igazgató, vezető tanácsadó 
2011-2012:  MTVA kommunikációs igazgató 
2009-2010:  Hungária Televízió Közalapítvány, kuratóriumi 
elnökségi tag 
2007-2009:  Magyar Televízió Közalapítvány, kuratóriumi 
elnökségi tag 

 
 
 



 
Ismeretek 
Többéves televíziós és rádiós újságírói gyakorlat, 1995-1999 
Közigazgatási szakvizsga, 2000 
1997-től folyamatosan napjainkig, kommunikációs, marketing, 
PR, rendezvényszervező és menedzsment projektek vezetése, 
felügyelete, tanácsadás 

 
Kitüntetés 

1994: Pro Juventute Universitatis, Budapesti Műszaki Egyetem 
 
Közéleti megbízások 

1992-1994: Budapesti Műszaki Egyetem Hallgatói 
Önkormányzat, elnök 
1994-1995: Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetsége, 
elnök 
2007- : Szeretem Magyarországot Klub, operatív testületi tag 

 
Társadalmi megbízatások  

2010-: Magyar Labdarúgó Szövetség Marketing és 
Médiabizottság tagja  
2013-: Fogyatékosok Országos Diák-és Szabadidősport 
Szövetségének elnöke Végzettség 

  
Tanulmányok 

1994-1997: Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki 
Kar, Közlekedésüzemi Tanszék, PhD abszolutórium, témája: 
Regionális légiközlekedés Magyarországon; 

  
1992-1996: Államigazgatási Főiskola, igazgatásszervező szak; a 
diplomamunka címe: A légügyi igazgatás Magyarországon; 

 
1988-1994: Budapesti Műszaki Egyetem, Közlekedésmérnöki 
Kar, Közlekedésüzemi szak; a diplomamunka címe: A regionális 
légiközlekedés fejlesztési lehetőségei Magyarországon; 

  
1984-1988:  Veres Pálné Gimnázium, Budapest; 

 
1976-1984:  Szent István téri Általános Iskola, Budapest; 
 

 
 
Nyelvismeret 

angol szóbeli és írásbeli középszint 
orosz szóbeli és írásbeli középszint 

   
  



 
   
 
Érdeklődési kör  

sport, labdarúgás (jelenleg is, immár 29 éve igazolt labdarúgó), 
zene, repülőgép makettezés 
 

Szervezési készségek és képességek      
8 éve vezetem saját tulajdonú gazdasági társaságomat, 
rendezvényszervezési és rendezvény-management megbízások 
sokaságát bonyolítottam le, a sajtótájékoztatótól a 
tömegrendezvényekig;helyettes államtitkárként (lsd. fent) 
tucatnyi intézmény és több száz munkatárs munkáját 
irányítottam; projekt-management képzésen vettem részt; 
ismerteket szereztem a marketing és a PR területén a gazdasági 
életben. 
   

Technikai készségek és képességek    
magas szintű informatikai ismeretek 
   

Vezetői engedély(ek)      
A, C típusú gépjárművezetői jogosítvány 

 
Referencia 

Ypsylon Média Kft. 

Az Ypsylon Média Kft. sikerrel működő rendezvényszervező, PR és 

kommunikációs ügynökség, magyar tulajdonban lévő vállalkozás, amelyet 

tulajdonosai és szakmai vezetői 1997-ben hoztak létre Budapesten. 

Az Ypsylon Média teljes körű szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A vállalatunk 

által biztosított szolgáltatások minden alkalommal ügyfelünk sajátos igényeinek és 

céljainak alapos ismeretére, működési gyakorlatának tiszteletben tartására épülnek.  

Az Ypsylon Média Kft. magyarországi viszonylatban közepes méretű 

ügynökség, vállalatunk szervezeti magja egy néhány főből álló vezető tanácsadói 

kör, amelyet konkrét feladatokra szerződtetett szaktanácsadói csoport egészít ki. Az 

Ypsylon Média ügyfeleinek a gazdaság számos szektorára és a kommunikáció szinte 

valamennyi aspektusára kiterjedően nyújtott szolgáltatásokat.  

Legfontosabb partnereink és a nekik végzett munkáink tárgya: 

 Művészetek Palotája Kft. – rendezvényszervezés (Cifra Palota családi napok) 

 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet – 

egészségügyi marketing, kommunikációs tanácsadás, rendezvényszervezés 



 Budapest XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat Szabadidősport Központ –

honlap építése, karbantartása, kommunikációs tanácsadás, a Mozdulj 

Játszótér! elnevezésű rendezvénysorozat lebonyolítása 

 Wing Zrt. – rendezvényszervezés (Dolgozói kerti parti, Mikulás ünnepségek) 

 Magyar Teátrumi Társaság Egyesület – kommunikáció, titkársági feladatok 

ellátása 

 Hegyvidék Lapkiadó – hirdetésszervezés 

 Hegyvidéki Városfejlesztési Nonprofit Kft. – kommunikációs tanácsadás, PR 

feladatok ellátása a MOM Kulturális Központ megújulása kapcsán 

 Tolna Megyei Önkormányzat – rendezvényszervezés, kommunikáció, PR 

feladatok ellátása 

 Vas Megyei Szakképzés-szervezési Társulás – rendezvényszervezés, 

kommunikáció, PR feladatok ellátása 

 Eger Megyei Jogú Város- kommunikációs feladatok ellátása, nyári események 

népszerűsítése, PR feladatok ellátása, marketing koncepció kidolgozása 

 Jahn Ferenc Dél Pesti Kórház- teljes körű kommunikációs tevékenység 

ellátása és biztosítása (sajtótájékoztatók- és események szervezése, média 

megjelenések generálása és koordinálása, belső kommunikáció biztosítása, a 

kórház helyi lapjának, a Pirulapnak a szerkesztése és kiadása) 

 Országos Klinikai Idegtudományi Intézet- teljes körű kommunikációs 

tevékenység ellátása és biztosítása (sajtótájékoztatók- és események 

szervezése, média megjelenések generálása és koordinálása, belső 

kommunikáció biztosítása) 

 Magyar Teátrumi Társaság- titkársági feladatok ellátása, belső-és külső 

kommunikáció biztosítása, rendezvényszervezés 

 

 
 


