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1998 óta meghatározó szereplője a hazai ingatlanszakmának, ez idő alatt jelentős tapasztalatot szerzett 
tanácsadói, befektetői és fejlesztői területen egyaránt. 1998-2003 között a Gordon & Webster Ingatlan 
Tanácsadó Zrt. vezérigazgató-helyettese és 50%-os tulajdonosa volt. Ezt követően, 2007-ig az Első Jó-
zsefvárosi Lakásépítő Kft. ügyvezetőjeként dolgozott. 2007-ben leigazolta a DTZ Hungary, ahol Tamás a 
befektetési üzletágat vezette. 2009-ben váltott az Indotek Group-hoz, értékesítési és marketing igazgatói 
pozícióra. 2011-ben csatlakozott a Philips Hungary-hez, ahol country manager és a Philips Lighting vezér-
igazgatója volt. Ezután visszatért az ingatlanszakmába, először a holland-magyar tulajdonú DBH Grouphoz, 
ahol 2016-tól a real estate üzletágat vezette. Innen csábították el a DVM grouphoz, ahol 2017-2021 között a 
teljes cégcsoport képviseletéért, operatív vezetéséért és az értékesítés koordinációjáért volt felelős. 2022-
től a prémium belsőépítészeti tervező és kivitelezői piac prominens képviselőjének, a CODE Groupnak 
ügyvezető-helyettese.

Tamás munkája mellett aktív szerepet vállal szakmai, üzleti és társadalmi szervezetek életében. 2010 óta 
tagja a nemzetközi Royal Institution of Chartered Surveyors ingatlanszakmai szövetségnek, 2013 óta igaz-
gatósági tagja és 2020 óta alelnöke a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamarának. Szintén 2013 óta tagja, és 
2022 óta elnökségi tagja a Menedzserek Országos Szövetségének. Mentora a Jövő Menedzsere 2.0 és 4.0 
programnak, valamint 2021-ben a Menedzserek a Társadalomért – Fókuszban a Jövő! Digitális konferencia 
előadója volt. 2016 óta tagja a Széll Kálmán Alapítványnak. 

„Pályafutásom legnagyobb részében az ingatlanszakmában dolgoztam, a mai napig óriási lelkesedéssel 
és energiával látom el feladataimat. Egyformán fontos időszakok voltak életemben a multinacionális 
cégeknél és a magyar kkv-knál töltött idők. Részben céges, részben társadalmi megbízatásaim révén 
sok szervezetben, rendezvényen fordultam meg, rengeteg érdekes és értékes szakemberrel volt sze-
rencsém megismerkedni, sokat tanulni és fejlődni általuk. Hiszek az élethosszig tartó tanulásban, a fo-
lyamatos fejlődésben és a tudás átadásában. Örömmel vállalom feltörekvő fiatalok mentorálását, mert 
ezzel visszaadhatok valamit a társadalomnak, illetve magam is sok érdekes, új szempontot ismerhetek 
meg általuk.”
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Vezetői tapasztalat 25 év üzletfejlesztési és cégvezetői tapasztalat 

Kompetencia

Értékesítés, Kommunikáció, reklám, Leaderdship, 
Projektmenedzsment, Szervezésfejlesztés, szervezeti 
átalakítás, Üzletfejlesztés, üzleti stratégia, Üzleti etika, 
Változásmenedzsment 
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