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2001-ben végzett jogászként a Szegedi Tudományegyetemen, ahol Európa politika szakértői képesítést is szer-
zett. 2001-ben jogászként kezdte pályafutását a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban, ahol az 
agrárpiacot érintő uniós jogharmonizációval kapcsolatban vállalt tevékeny szerepet. 2003-ban megbízták egy 
önálló osztály vezetésével, melynek feladata a mezőgazdasági kifizető ügynökség akkreditációjával kapcsola-
tos feladatok koordinálása volt. A megfeszített menetrend ellenére rekordidő – kevesebb, mint egy év - alatt si-
került felállítani és akkreditálni az új kifizető hivatalt, melynek köszönhetően a gazdák 2004 májusában benyújt-
hatták támogatási kérelmeiket. 2005-ben főosztályvezető-helyettesként az agrártámogatási rendszert érintő 
jogszabályok előkészítésével, és a kifizető ügynökségi rendszer felügyeletével foglalkozott. Ezen időszak alatt 
több európai uniós döntés előkészítő munkacsoportban is képviselte Magyarországot. 2006-tól - még mindig 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban – az EU-s ügyekért, vidékfejlesztésért és jogi munkáért 
felelős államtitkár kabinetfőnöke volt. Ezt követően az Egyesült Államokban – Washington D.C.-ben – teljesí-
tett diplomáciai szolgálatot, mely időszak alatt felbecsülhetetlen értékű tapasztalatot szerzett a nemzetközi 
kapcsolatok és a politika világáról. Visszatérését követően főosztályvezetővé nevezték ki a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztériumban, ahonnan 2012 júniusában a British American Tobacco magyarországi leány-
vállalatához igazolt. A BAT-nál kezdetben kormányzati kapcsolatok vezetőként, majd 2014-től a kormányzati 
kapcsolatokért, kommunikációért és CSR-ért is felelős igazgatóként tevékenykedett. A dohányipar legnehe-
zebb időszakában vezetett egy olyan funkciót, melynek köszönhetően sikeresen lezajlott a BAT magyarországi 
újrapozícionálása, és a vállalat a kihívások ellenére újra a cégcsoport egyik jelentős profitot termelő leányvál-
lalatává, valamint termelési központjává vált. Részt vett az Országos Dohánybolt Ellátó Kft. (ODBE) létreho-
zásában, mely jelenleg mintegy 900 milliárd forint éves árbevételt termel, és magas színvonalon szolgálja ki a 
trafikokat. Eredményei elismeréseként a BAT brüsszeli irodájának EU-s igazgatói posztját ajánlották fel részére, 
ahol 2 év alatt több, a cégcsoport működése szempontjából kiemelkedő projektet vezetett. 2018-ban haza-
tért, és jelenleg Magyarország legnagyobb hazai tulajdonban álló – többek között a Pick, a Herz, a Mizo és a 
Sole márkákat is tulajdonló - mezőgazdasági és élelmiszeripari cégcsoportjának, a Bonafarm Zrt-nek ágazati 
szabályozási igazgatója, és az ODBE felügyelőbizottsági tagja. 2013 óta tagja a Nemzeti Agrárkamara mellett 
működő állandó választottbíróságnak, melynek 4 éven át elnökhelyettese is volt.

„Karrierem során szerencsésnek vallhatom magam, mert mind a közigazgatásban, mind a vállalati szférában 
nagyon jó mentoroktól tanulhattam. A tapasztalatot semmi sem helyettesíti. Számomra – pályakezdőként 
és fiatal vezetőként egyaránt – sokat jelentett, amikor egy kávé mellett felbecsülhetetlen értékű „bölcses-
ségeket” osztott meg velem egy-egy tapasztalt kolléga az életről és a munkáról. Ezért magam is törekszem 
arra, hogy a fiatal kollégák fejlődését elősegítsem, melyre a Menedzserszövetség mentor programja kiváló 
keretet nyújt.”   
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Pozíció Ágazati szabályozásért felelős igazgató

Vezetői tapasztalat
12 év középvezetőként a központi közigazgatásban és 
multinacionális FMCG cégnél, illetve 6 év felsővezetői 
tapasztalat nemzetközi és hazai FMCG cégcsoportnál

Kompetencia

Beruházás, fejlesztés, Cross-Functional Team 
Leadership, Nemzetközi kapcsolatok, Diplomácia, 
Public relations, Szabályozás, Szakmai érdekképviselet, 
Kommunikáció, Interkulturális kommunikáció, 
Kultúraváltás, Konfliktuskezelés, CSR, Üzleti etika, 
Válságmenedzsment, Változásmenedzsment
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