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Gazdasági és pénzügyi igazgató

Karrierjét 2003-ban kezdte az M-RTL Zrt. pénzügyi osztályán, amit az LSK Hungary kereskedelmi igazga-
tói pozíciója követett. A vizuáltechnikával foglalkozó cégnél az országos kereskedelmi hálózat bővítése, 
valamint a marketing stratégia és az üzleti tervek elkészítése és végrehajtása volt a fő fókuszban. 2008-
ban visszatért a kereskedelmi televíziózás világába, 2014-ig a Magyar ATV Zrt. gazdasági igazgatójaként 
irányította a pénzügyi területet. 2014 és 2016 között a TV2 Média Csoport Zrt. kontrolling és beszerzési 
osztályvezetőjeként, majd az MTVA beszerzési osztályvezetőjeként dolgozott, ehhez kapcsolódóan látta 
el az épület üzemeltetési vezetői feladatokat. Az éves tenderek kiírása és lebonyolítása is feladatai közé 
tartozott. Szakmai pályafutását 2016-tól a BÁV Zrt-nél folytatta, ahol kezdetben gazdasági igazgató, majd 
megbízott vezérigazgatói pozíciót töltött be. A számviteli, pénzügyi és kontrolling terület mellett a 400 fő-
ből álló hálózat teljes körű vezetése, területi igazgatókkal stratégiai célok egyeztetése, nyomon követése is 
a munkája részét képezték. A tulajdonossal együttműködve feladata volt a cégcsoporthoz tartozó vállala-
tokkal a szinergiák kihasználását támogató folyamatok kidolgozása, és a holdingban az SSC alapú működés 
kialakításának támogatása. 

2020 májustól újra a TV2 Média Csoport Zrt. vezetői csapatát erősíti, gazdasági és pénzügyi igazgatói po-
zícióban. Jelenlegi feladatköre kiterjed a számviteli, pénzügyi és kontrollig terület közel 20 fős csapatának 
irányítására, emellett a vállalatcsoport stratégiájának pénzügyi támogatására. 

„Mindig is közel állt hozzám a média területe, több ilyen fókuszú cégnél dolgoztam az elmúlt 20 év-
ben. Szeretem, hogy nagyon lendületes piac, gyorsan reagál a változásokra, így pénzügyi területen is 
kreativitást kíván. Jó látni azokat az ambiciózus fiatalokat, akik fejlődni szeretnének. Szívesen segítek, 
osztom meg tapasztalataimat, mert engem is örömmel tölt el, amikor láthatom egy karrier indulását, 
vagy a kitűzött célok elérését.  Szeretném a mentoráltat támogatni abban, hogy könnyen eligazodjon a 
munkahelyi helyzetekben, illetve vezetői szerepek kialakításában, és nem csak a gazdasági területen. 
Az elmúlt 15 évben nagyon sok segítséget kaptam vezető kollégáimtól, mentoraimtól, és remélem, én is 
ezt tudom majd nyújtani a program során a mentoráltaknak!”

Cégnév TV2 Média Csoport Zrt.  

Pozíció Gazdasági és pénzügyi igazgató

Vezetői tapasztalat Közel 15 éves pénzügyi és vezetői tapasztalat

Szakterület / Kompetencia

Automatiázáció, Beruházás, fejlesztés, Cégösszeolvadások 
és cégfelvásárlások, Kockázatelemzés, Leadership, 
Pénzügy, controlling, Projektmenedzsment, 
Vállalatirányítási rendszer kialakítása, 
Változásmenedzsment


