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MUNKATAPASZTALAT
2010-2013

vezérigazgató, MNV Zrt.
A transzparens irányítás eredményeként az MNV életében először került aláírásra
könyvvizsgáló által a rábízott vagyon mérlege (2010-es év) és eredménykimutatása (2011es év); MNV szinten 1 Mrd Ft költségmegtakarítást, a közös beszerzésekkel (60-70 cég
részvételével gáz, villany, és biztosítás tender) két év alatt 1,1 Mrd Ft portfolió szintű
megtakarítást értünk el. Több száz főt érintő szervezeti változások. (pl. NFA, SSC-k) Rába
felvásárlás; BA eladás; USA nagykövetség építése; Sport-portfolió összevonása;
kisebbségi részesedések értékesítése; vegetáló cégek bezárása; a társaságok 7 szintű
ellenőrzési rendszerének kialakítása. „On-line” ügyvédi pervezetés (600-700 per)
kialakítása; az Országleltár informatikai projektjének koncepcionális kialakítása,
specifikálása, eredményes közbeszerzés az ERP-re, a portál 2011 és 2012 átadása,
adattisztítás; elektronikus előterjesztési rendszer kialakítása, bevezetése (kb. évi 1000 IG
előterjesztés)

2009

Interim management: gazdasági vezérigazgató-helyettes, Hérosz Zrt.

2006-2008

vezérigazgató, BETONÚT Zrt.
Rekord szintű, 125 milliárd forintos csoportszintű forgalom 2006-ban, regionális expanzió
Szerbiába és Romániába (2007). Új regionális- és vezetői struktúra kialakítása és
bevezetése (2007).

2005

tanácsadó, MICEX, Oroszország (a Deloitte Russia keretében)
Az elszámolóházi és CCP koncepció kialakítása a MICEX csoport részére.

2003-2004

vezérigazgató-helyettes, vállalati divízió, Budapest Bank Rt. (GECF)
Az előző 5 év legjobb eredményei a kereskedelmi banki üzletág területén, 22%-kal a
tervek fölött. Új csomagok bevezetésével, a korábbi trendet megtörve, sikerült az ügyfelek
számát növelni. Az ügyfél “életpálya modell”, és a „cost to serve modell” kitalálása és
kidolgozása.

1997-2003

vezérigazgató, KELER Rt.
Az orosz válság idején rendkívül sikeres kockázatkezelés és “work out”, amely a
veszteséget 5 millió forint alá szorította. A hat év alatt a KELER vagyona a felhalmozott
nyereségből 2,5 milliárdról 12,5 milliárdra nőtt, miközben a létszám a növekvő komplexitás
ellenére 25%-kal csökkent (vezetői szinten is).
IT fejlesztések „nulláról”: világszínvonalú integrált rendszer 4 éven belül, amely 2001-ben
az amerikai EAI Journal “Az év integrációs (middleware) megoldása 2000” díját nyerte el.

1996-1997

ügyvezető igazgató, Private Banking, OTP Bank Rt.

1993-1997

általános vezérigazgató-helyettes, Merkantil Bank Rt.
Közvetlenül felügyelt területek: treasury, IT, közgazdasági osztály (tervezés, elemzés,
kockázatkezelés.

1991-1993

ügyvezető igazgató, Merkantil Bank Rt.
Közvetlenül felügyelt területek: treasury (likviditás management, kamatpolitika és árazás,
banki limitek meghatározása, betétgyűjtés, váltó ügyletek, és belföldi faktoring.

1986-1991

A későbbi Dexter megalakítását segítő megvalósíthatósági tanulmány kialakításával
kezdtem, majd az Ipari Fejlesztési Bankban Lotus123 alapon végeztem gazdasági
számításokat. Az IFB likviditás menedzsereként pc alapra helyeztem a feladatot, így
kértek fel a Merkantil Bank treasury vezetői posztjára, ahol a passzív üzletág irányítása is
feladataim közé tartozott.
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TANULMÁNYOK
1998

bróker vizsga, Budapesti Értéktőzsde

1994

MBA, pénzügyek főirány, számvitel másod irány), University of Pittsburgh Katz Graduate
School of Business

1992-1994

MBA, International Management Center, Budapest

1988-1991

mérnök-közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, ipari szak

1981-1986

gépészmérnök, Budapesti Műszaki Egyetem, termelési rendszer szak

TOVÁBBI TISZTSÉGEK
2011-

Richter Nyrt. – az igazgatóság tagja

2012

Aeroplex Kft. – a felügyelő bizottság elnöke

2010-13

Magyar Posta Zrt. – elnök
10 milliárd forint feletti költségmegtakarítás; a Posta kereskedelmi szervezetté való
átalakításának elindítása, a cég felkészítése a postapiac teljes liberalizációjára; pénzforgalmi
rendszerfejlesztés (befektetési szolgáltató alakítása, a licensz megszerzése, az értékpapír
rendszer kialakítása).

2010-12

MÁV Zrt. – az igazgatóság tagja

2009-2010

MKOSZ (Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége), elnökségi tag

2004

AMCHAM SME bizottság, elnök

2000-2003

az EACH (European Association of CCP Clearing Houses) és a ECSDA (European
Central Securities Depositories Association) vezetői testületének tagja

1998 -2003

a CEECSDA (Central and Eastern European Central Securities Depositories and
Clearing Houses Association) alapító főtitkára

2000-2001

az AFM (Association of Futures Markets) elnöke
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