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A Budapesti Corvinus Egyetem Vezetés és Szervezés Tanszékén szerzett közgazdász diplomát. Az egyetem 
alatt 5 éven keresztül aktív az AIESEC-ben, tagja az egyesület országos elnökségének. 2014-ben kitüntetéssel 
végezte el az INSEAD MBA képzését Szingapúrban és Franciaországban.

Pályáját 2010-ben kezdte a McKinsey & Company budapesti irodájában, ahol számos iparágban – többek között 
bankszektor, telekommunikáció, gyógyszeripar – segítette nagyvállalatok stratégiaalkotását, valamint digitális 
és szervezeti transzformációját Magyarországon és Európa több országában. 2016-tól 2019-ig a Vodafone Ma-
gyarországnál töltött be igazgatói pozíciókat ügyfélélmény transzformációs (CX) és kereskedelmi területeken, 
majd a UPC Magyarország felvásárlását és a vállalat integrációjának megtervezését irányította.

2020-tól a Wallis Autómegosztó Zrt. (SHARE NOW) vezetőjeként azon dolgozik munkatársaival, hogy az au-
tómegosztás modern és fenntartható mobilitási szolgáltatását minél több lakossági és vállalati felhasználó 
számára tegye elérhetővé Budapesten, ezáltal is javítva a város élhetőségén. Vezetése alatt a SHARE NOW 
– kereskedelmi- és márkastratégiája transzformációjának, szervezeti kultúraváltásának és működési hatékony-
ságnövelésének hatására – megsokszorozta bevételét és aktív ügyfélbázisát, így piacvezető carsharing válla-
lattá vált Magyarországon.

Tagja a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett AutoWallis Nyrt. felügyelő bizottságának.
A BridgeBudapest által életre hívott Vállalható Üzleti Kultúráért kezdeményezés nagykövete.
2021-ben az Év Fiatal Vezetője díj nyertese középvállalati kategóriában.
Évek óta segíti a BAGázs roma integrációval foglalkozó közhasznú egyesület stratégiaalkotását.

„A menedzsmentben az életkor önmagában csak egy állapot. Véleményem szerint ennél sokkal fontosabb 
az átélt és megszerzett tapasztalatok minősége, az ezek közben gyakorolt önreflexió, valamint az így ki-
alakított egyéni vezetői szemléletmód és eszközrendszer.

Meggyőződésem, hogy a ”nyugati” üzleti kultúrához képest Magyarország óriási lemaradásban van ab-
ban, ahogy a fiatal tehetségeinket kezeljük, fejlesztjük, illetve a megfelelő időben (felső)vezetői esélyt 
adunk nekik; vagyis ahogy ”helyzetbe hozzuk” őket. Azért csatlakozom a mentorprogramhoz, hogy ezen 
keresztül is tenni tudjak ennek megváltoztatásáért.

Miközben egy mentorkapcsolat a kölcsönösségről is szól természetesen: mentor és mentorált egyszerre 
vesz részt a fejlődésben és egymás szemléletformálásában.
Ezért is várom ezt a lehetőséget!”

Cégnév SHARE NOW Magyarország (Wallis Autómegosztó Zrt.)

Pozíció Vezérigazgató

Vezetői tapasztalat 10+ éve felsővezetői tanácsadás, valamint vezető 
pozíciók betöltése

Szakterület / Kompetencia

Cégösszeolvadások és cégfelvásárlások, Cross-
Functional Team Leadership, Digitalizáció, digitális 
transzformáció, Értékesítés, Interkulturális kommunikáció, 
Kultúraváltás, Leadership, Projektmenedzsment, 
Szakmai érdekképviselet, Szervezésfejlesztés, szervezeti 
átalakítás, Üzletfejlesztés, üzleti stratégia, Üzleti 
etika, Válságmenedzsment, Változásmenedzsment, 
Ügyfélélmény (CX), Stakeholder menedzsement


