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Девењи Иштван Ѓерѓ 
 

Мобилен тел.:   

E-маил:     

Датум на раѓање:    

Домашна адреса:   

   

 

 

 

Личен профил 
 

Име Иштван Ѓерѓ Девењи 

Година на раѓање  

  

Ниво на познавање на англиски јазик  Одлично познавање на деловен англиски јазик  

Ниво на познавање на други јазици  Одлично познавање на деловен германски јазик  

Ниво на познавање на други јазици  Напредно ниво на познавање на руски јазик со комуникациски 

вештини 

 

Завршен колеџ/универзитетски студии/ во тек 

Институција Насока Квалификација Стекнат степен на 

образование  

Техн. унив. во Будимпешта 

(BME) 

Електротехнички 

факултет  
 Диплома за магистер  

 

Магистерски, докторски, научни степени 

Институција Насока/вид Точен назив Стекнат степен на 

образование  

Економски факултет 

(Будимпешта) 

Магистер по деловна 

администрација по 

телекомуникации  

 
Магистер по деловна 

администрација  

 

Други домашни/меѓународни курсеви за обука, студии   

Институција Назив на програмата   Квалификација Завршена во 

Капш/Шрак  
Курс по систем 

инженеринг 
 1987 

Харвард факултет за бизнис  Стратешко планирање   2015 

 

Награди, патенти, индивидуални признанија   

Назив Датум Забелешка 

Човек на годината  2005 Интерна награда на МТ  

Медал за телекомуникации  2015 Доделен од Министерството за 

развој 
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Искуства во рамките и надвор од компанијата:   
 

Назив на проектот: Цел Времетраење 

 

Година  

Дојче Телеком ДТ-Матав размена на раководни лица  3 месеци                     1998 

Виданет ЗРт Член на одборот  Од 2015 година 

 

Професионално искуство 
 

Датум 

(од-до) 

Назив на работно 

место 

 

Краток опис на задачи и одговорности   Назив на работното 

место   

Број на 

вработени 

со кои 

раководи 
(директни / 

индиректни) 

10/2015 

до денес 

Директор Мрежни и сервисни активности, 

Планирање/градење/ управување со 

дата центри и фиксна пристапна мрежа 

Маѓар Телеком 

NyRT 

 

6/800 

01/2010 

09/2015 
Директор 

Мрежни активности за фиксна, мобилна 

и кабелска мрежа на Маѓар Телеком, + 

OSS 

развој и активности.  

Маѓар Телеком  

NyRT 
6/800 

01/2008 

12/2009 
Директор 

Воведување на технологија, развој на 

платформа, задачи за национален 

развој и инвестиции во фиксната мрежа  

Маѓар Телеком  

NyRT 

 

4/210 

07/2007 

12/2007 
Директор 

Задачи за национален развој и 

инвестиции во фиксна, основна, 

агрегациска мрежа (развој делумно во 

PKI) и во пристапни мрежи (сеопфатно). 

Маѓар Телеком  

NyRT 

 

4/100 

01/2005 

06/2007 
Директор 

Управување со производите на одделот 

за мрежни системи, склучување на 

договори за услуги, планирање и 

следење на обем. 

Управување со кориснички проекти за 

корисниците на Т-Системс, планирање, 

инсталирање и управување со 

кориснички мрежи (главно податоци и 

ИП). 

Маѓар Телеком 

телекомуникациска 

компанија 

3/150 

05/2004 

12/2004 

Заменик директор на 

ПС 

Управување со кориснички проекти за 

деловни корисници, планирање, 

инсталирање и  

управување со кориснички мрежи.  

Маѓар Телеком 

телекомуникациска 

компанија 

3/50 

03/2001 

04/2004 

Заменик директор, 

Иновации 

Управување со националниот развој и 

инвестициите во пристапната и сите 

фиксни мрежи, управување со 

активностите за управување со 

безжични мрежи.  

Маѓар Телеком 

телекомуникациска 

компанија 

4/180 
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10/1998 

02/2001 

Заменик директор, 

Иновации 

Управување со активности за развој, 

инвестиции, планирање и контрола на 

инвестиции во Будимпешта и 

приградските подрачја.   

Маѓар Телеком 

телекомуникациска 

компанија 

4/180 

04/1995 

09/1998 

Виши раководител на 

сектор  
Управување со инвестиции  

Маѓар Телеком 

телекомуникациска 

компанија 

0/10 

03/1990 

03/1995 

Заменик директор, 

Иновации 

Управување со активности за развој, 

инвестиции, планирање и контрола на 

инвестиции во приградските подрачја 

на Будимпешта.  

Матав/ Маѓар 

Телеком 

телекомуникациска  

компанија 

4..6/300 

08/1985 

02/1990 

експерт, подоцна виш 

експерт  

Системи за поддршка на работењето, 

вовед во дигитални комутации  
Маѓар Пошта/Матав 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Преведено од Лингва Експерт 

 


