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43 éves, közgazdász, tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és az ELTE-n végez-
te. Több mint 20 év Public Affairs, kommunikáció, Public Relations és fenntarthatóság területén szerzett 
vezetői tapasztalata van, vállalati és ügynökségi oldalon egyaránt. Továbbá 15 év multinacionális vezetői 
tapasztalat van a háta mögött, melyből több mint tíz éven át párhuzamosan több országért felelt.

Jelenleg az International Personal Finance Plc. globális vállalati és kormányzati kapcsolatokért felelős igaz-
gatója, a vállalatcsoport igazgatóságának tagja. Korábban a BAT Közép-Európáért felelős kormányzati és 
vállalati kapcsolati igazgatója volt, azelőtt pedig a Provident kommunikációs igazgatójaként dolgozott. 5 
évig a Brit-Magyar Kereskedelmi Kamara elnökeként tevékenykedett, valamint 2 évig az európai brit kama-
rákat tömörítő szervezet, a COBCOE, igazgatósági tagi posztját is betöltötte.

“Apaként és vezetőként is az egyik legfontosabb célnak tartom, hogy azokat, akik utánunk jönnek, se-
gítsük tovább jutni annál, mint ahova mi magunk elértünk. Fontosnak tartom, hogy használjuk és meg-
osszuk az általunk bejárt út tapasztalatait, nem elsősorban azzal a céllal, hogy azok teljes egészében 
és módosítás nélkül hasznosíthatóvá váljanak, hanem hogy adott pillanatokban segítsenek egy döntés 
meghozatalában, egyes helyzetek gyors felismerése által időt takarítsanak meg, vagy egyszerűen csak 
színesítsék a döntési szempontrendszereket. Több mint 10 éve dolgozom több mint tíz országban, és 
büszkeséggel tölt el, hogy Magyarországról indulva az ember képes megállni a helyét a nemzetközi 
mezőnyben, szeretném, ha ezt sok fiatal magyar vezető hasonlóképpen megélné. Többek között ezek 
a szempontok, amik miatt öröm és megtiszteltetés számomra a  Menedzserek Országos Szövetségének 
mentor programjában részt venni, és ha egy-egy gondolattal vagy felismeréssel hozzá tudok járulni 
emberi és karrier utak sikeréhez, büszke leszek.”

Cégnév International Personal Finance

Pozíció Globális Vállalati és Kormányzati Kapcsolatokért
Felelős Igazgató, Igazgatósági Tag

Vezetői tapasztalat 20 év Public Affairs, Public Relations és Kommunikációs 
vezető, 15 év Multinacionális vezető

Szakterület / Kompetencia

Cross-Functional Team Leadership, Interkultúrális 
kommunikáció, Kommunikáció/ reklám, 
Leadership, Szakmai érdekképviselet, Üzleti etika, 
Válságmenedzsment, Változásmenedzsment


