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Felsőfokú tanulmányai után rögtön a Hungarocamionnál, a Waberer’s International Nyílt Részvénytársa-
ság elődjénél kezdett dolgozni, ahol elkezdődött töretlen, két évtizedes szakmai előmenetele melynek 
csúcspontján 2016 júliusától átvette a teljes cégcsoport irányítását.

2016-ban vezetése alatt a Waberer’s International Nyílt Részvénytársaság a sikeres részvénykibocsájtás 
után, a hatodik legnagyobb listázott cégként belépett a Budapesti Értéktőzsdére. Ugyanebben az év-
ben, 20 évvel azután, hogy kereskedő pozícióban elkezdte munkáját a cég jogelődjénél, a cégcsoport 
igazgatóságának tagja lett.

Többek között közreműködésének köszönhetően, 2018-ra a Waberer’s a komplett rakományok nemzet-
közi fuvarozásának dinamikusan növekvő piacvezető vállalata a saját flottával szolgátatást nyújtó cégek 
szegmensében, és a legnagyobb logisztikai szolgáltató Magyarországon. A cégcsoport éves árbevétele 
meghaladja a 640 millió eurót. A munkavállalók száma 7600 fő, több mint 4000 kamion, 470 millió ki-
lométert tesz meg behálózva Európát.

2019. február 1-el elhagyja a Waberer’s-t, de a zökkenőmentes vezetőváltás érdekében az elkövetkező 6 
hónapban továbbra is a vállalat rendelkezésére áll. 2019. szeptember 1-el elindítja nemzetközi tanácsadó 
cégét, amelyben célja, hogy tudásának és több, mint 20 éves tapasztalatának megosztásával támogassa 
a fejlődni kívánó cégek tulajdonosait és csúcs vezetőit. A jelenlegi gazdasági helyzetben pedig válság 
menedzselési tanácsokkal segíti partnereit, hogy kezelni tudják a járvány okozta gazdasági hatásokat. 
2022-ben vezették be a védjegyoltalom alatt álló “Közúti Fuvarozási Árindexet” (KFX), mely magyar lo-
gisztikai szektort támogató mutató. A Menedzserszövetség 2017 Év Menedzsere Díj kitüntetettje.

“Azon túlmenően, hogy 20 éves szakmai tapasztalatom és több, mint 15 éves vezetői múltam során 
összegyűjtött tudásomat örömmel megosztom más vezetőkkel, belső késztetést is érzek arra, hogy 
coach végzettségem felhasználásával támogassam a fiatal vezetőket fejlődésük során. Ezzel is sze-
retnék hozzájárulni egy professzionális jövőbeni management réteg kineveléséhez és ezáltal a ma-
gyar gazdaság fejlődéséhez is.” 
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Vezetői tapasztalat 15 év üzletfejlesztési, cégvezetői tapasztalat

Szakterület / Kompetencia
Szakterület / kompetenciák: Értékesítés, Exit, Fleet, 
IPO, Leadership, Érdekképviselet, Szervezetfejlesztés, 
Stratégia, Válság és változás management, Logisztika


