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Elnök- Vezérigazgató

2020. novembere óta a Vodafone-ból kivált és a Frankfurt-i Tőzsdén jegyzett Vantage Towers torony-infra-
struktúra vállalat, magyarországi leányvállalatának elnök-vezérigazgatója. A jogi végzettségű szakember pá-
lyafutását 2001-ben a White & Case nemzetközi ügyvédi irodánál kezdte, Budapest mellett Brüsszelben és 
Washingtonban is dolgozott. Ezt követően öt évig 2006-tól 2011-ig, a Pfizer igazgatóságának tagjaként tevé-
kenykedett Magyarországon, majd Romániában és Csehországban is. A Pfizer akkori globál vezérigazgatója 
által alapított nemzetközi tanácsadó testület tagja volt. 2011-től a Mid Europa Partners által tulajdonolt Invitel 
Csoportnál (Invitel, Invitech, Technocom, Dataneum) töltött be különféle vezető tisztségeket, a cégcsoport 
általános operatív  vezérigazgató-helyettese és az igazgatóság tagja volt, ahonnan a vállalat csődközeli hely-
zetből történő sikeres növekedési pályára állítását és értékesítését követően 2017-ben csatlakozott a Vodafo-
ne-hoz, ahol 2020. október végéig a Vodafone Magyarország Zrt. vállalati kapcsolatokért felelős vezérigazga-
tó-helyettesi és igazgatóságának alelnöki pozícióját töltötte be. Ez idő alatt a Vodafone Magyarország eddigi 
legjelentősebb növekedését érte el, mind az ügyfélelégedettség, mind árbevétel és EBIDTA terén. Alelnöksége 
alatt vezette be a Vodafone az 5G szolgáltatást, valamint építette ki NBIoT hálózatát, versenytársait időben 
jelentősen megelőzve, továbbá vásárolta fel a UPC Magyarországot és újította meg és biztosította frekvencia 
készletét a következő 20 évre. Előbbiek mellett a Vodafone Magyarország Alapítvány kurátora és a Vodafone 
Digitális Iskola Program nagykövete is volt.

„A mentorálás az egyik legfontosabb tevékenység, amit csak végezhetünk, sokan még mindig alábecsü-
lik jelentőségét. Az előző generáció nagyjaitól tanult és értékként őrzött örökséget tovább kell adjuk a 
következő generáció számára. Munkámban és a mentorálás során is nagy hatással van rám Szentgyörgyi 
Albert mondása, mely szerint: „Gondolkodj bátran, ne félj attól, hogy hibákat követsz el! Tartsd nyitva a 
szemed, az apró részleteket is vedd észre, és legyél mindenben mértéktartó, céljaidat kivéve.”

Cégnév Vantage Towers Zrt., Magyarország

Pozíció Elnök- Vezérigazgató

Vezetői tapasztalat 15 év nemzetközi vállalatvezetői tapasztalat 
(gyógyszeripar és infokommunikáció)

Szakterület / Kompetencia

Cégösszeolvadások és felvásárlások, Digitalizáció, Digitális 
transzformáció, Exit menedzsment, IPO, Kommunikáció, 
Reklám, Leadership, Üzletfejlesztés, Üzleti etika, Üzleti 
stratégia, Válságmenedzsment, Változásmenedzsment


