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15+ éve stratégia tanácsadóként támogatja elsősorban energiaipari nagyvállalatok felsővezetését céljaik 
kitűzésében, majd azok elérésében, ebből 11 éve a Boston Consulting Group (BCG) kötelékében. A BCG 
egyike a világ három legnagyobb és legelismertebb stratégiai tanácsadó cégének, több, mint 100 irodá-
val, 50 országban, 25 ezer munkavállalóval és 11 milliárd dolláros árbevétellel.
 
Karrierje során számos regionális, európai és globális nagyvállalat menedzsmentjével dolgozott együtt, 
főként az energiaiparban. Fókuszterületei a stratégiaalkotás, hatékonyságjavítás, transzformációk, cég-
felvásárlások és integrációk valamint az utóbbi években a fenntarthatóság és a dekarbonizáció.
Jelenleg a BCG kelet-közép-európai régiójának Energiaipari és Klíma&Fenntarthatósági  területeinek ve-
zetője.
 
Egyetemi tanulmányait követően az Accenture stratégiai tanácsadója volt, majd 2011-ben csatlakozott a 
BCG energiaipari szakértői csapatához. 2019 óta partner, 2021-ben ügyvezető igazgatóvá és partnerré 
választották, ezzel egyidőben vette át regionális feladatait is.
Számos nemzetközi nagyvállalattal dolgozott együtt az elmúlt 15 évben, de 2015 (kislánya születése) óta 
igyekszik elsősorban a kelet-közép európai régióra fókuszálni, hogy minél több időt tölthessen otthon, 
Budapesten.
 
Szakmai karrierjét megelőzően profi szinten vízilabdázott a Domino-Honvéd színeiben, mellyel magyar 
bajnok, Európa- és magyar kupa győztes is volt – így lételeme a csapatjáték.

„Szakmai és sportkarrierem egyik legfontosabb építőeleme a csapatjáték és a csapatépítés, ami lehe-
tetlen lenne a következő generációk folyamatos fejlesztése, mentorálása nélkül. Évek óta mentorálok 
mind a Boston Consulting Group (BCG), a HBLF és a WoNY (Women in Energy Egyesület) köteléké-
ben is, mindenféle karrier szinteken. Ez azt hiszem nem csak egy jó lehetőség nekem is folyamatosan 
fejlődni és a következő generációkat jobban megismerni, de talán mára már kötelesség is egyben. 
Ezért is veszek részt nagy örömmel a Menedzserszövetség kezdeményezésében, és kíváncsian várom 
a közös munkát.”
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Pozíció Ügyvezető igazgató és Partner

Vezetői tapasztalat 15+ év nemzetközi stratégiai tanácsadói és vezetői 
tapasztalat

Szakterület / Kompetencia

Beruházás, fejlesztés, Cégösszeolvadások 
és cégfelvásárlások, Cross-Functional Team 
Leadership, Digitalizáció, digitális transzformáció, 
IPO (Stock Exchange), Kultúraváltás, Leadership, 
Projektmenedzsment, Szervezésfejlesztés, szervezeti 
átalakítás, Üzletfejlesztés, üzleti stratégia, Vállalatirányítási 
rendszer kialakítása, Válságmenedzsment, 
Változásmenedzsment


