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tanácsadási üzletág vezetője

Tamás 2001-ben csatlakozott a KPMG-hez. Kiterjedt ismeretségi körrel, tapasztalattal és tudással rendel-
kezik a vállalatfinanszírozás, vállalateladások, -vásárlások és -értékelések területén. Több mint 100 tranz-
akció lebonyolítását végezte, illetve felügyelte a KPMG-nél. Érdeklődésének fókusza a pénzintézeti szektor, 
de más iparágakban is adott tanácsot sikeres tranzakciókhoz. Számos nagy értékű értékelési projektet 
felügyelt több iparágra kiterjedően is. Az 1990-es évek elején 4 évet töltött Sydney-ben a Tokai Banknál. 
Miután visszatért Magyarországra a GiroCredit Befektetési Rt.-t vezette, amely a 90-es években az egyik 
legelismertebb hazai befektetési bank volt. Ezt követően 4 éven keresztül a második legnagyobb holland 
pénzintézet, a Rabobank hazai leánybankjának vezérigazgatójaként dolgozott.

Már egyetemista korában mentorált; 3 éven keresztül instruktora volt első éves csoportoknak. 40 éve forog 
az üzleti életben, 10 éven át volt pénzintézeti vezető, az utóbbi 20 évben pedig bank és biztosító társaságok 
vezetőivel, illetve tulajdonosaival dolgozott idehaza és szerte a világban.

Az elmúlt 8-10 évben számos mentorprogramban vett részt: egy országos tehetséggondozó szervezet kö-
zépiskolásaival kezdte, a legutóbb pedig a Corvinus egyetem legjobb diákjait felkaroló mentorhálózatnak 
lett tagja és terelget kiváló másodéves hallgatókat. Sok éven át business case versenyek zsűrijében mon-
dott véleményt versenyzőkről Japántól Amerikáig.
 
“Van elképzelésem a karriertervezésről, az odavezető út buktatóiról, a munkahelyi konfliktusok kezelé-
séről és egy-két izgalmas szakmáról, amelyekben végül is egy életet eltöltöttem. Sok remek tanárom és 
több munkahelyi példaképem volt; ha valami hasonlót én is adhatok néhány fiatalembernek már megéri 
az a pár tucat óra, amelyet egy mentorprogramban eltölthetek. 

Az egyik mentoráltam – akit 18 éves korában ismertem meg – időközben elvégzett egy angliai egyete-
met és olyan tehetségesnek találtam, hogy pályakezdőnek fel is vettük KPMG-s csapatomba. Nálunk 
dolgozik már több éve.”
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Vezetői tapasztalat Több évtizedes befektetési bankári tapasztalat 

Szakterület / Kompetencia Cégösszeolvadások és cégfelvásárlások, Interkulturális 
kommunikáció, Leadership, Üzletfejlesztés, üzleti startégia


