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Szakmai pályafutás: 
 

2006 – jelenleg is:  Független távközlési és befektetési szakember, vállalkozó 

 

●  Day One Capital Kockázatitőke Befektetési Zrt. egyik alapító 

partnere, az igazgatóság elnöke. A Day One sikeresen működtet két 

kockázati tőke alapot, eddig 12-15 befektetést valósított meg, közülük 

több kiemelkedő nemzetközi eredményt ért el.    

● Tanácsadás és oktatás a sok évtizedes távközlési, befektetési és 

vállalatvezetési tapasztalat átadása érdekében  

 

1995- 2006 Magyar Telekom Nyrt, Budapest 

 Elnök-vezérigazgató és igazgatótanács tagja 

 

● A Magyar Telekom vezető piac szerepet tölt be Magyarországon 

és a dél-kelet európai régióban (Balkánon)  

● A vállalat közel 2,5 billió euro árbevétellel, 1 billió euro 

EBITDA-val és több mint 5 millió mobil, illetve közel 4 millió 

vezetékes előfizetővel rendelkezik 

 

12 év főbb eredményei: 

 

● A korábban évtizedes elmaradással küszködő magyar távközlés 

megújítása, a gazdaság és társadalom igényeinek megfelelő 

szolgáltatások széleskörű bevezetése 

● Miközben a munkavállalók száma folyamatosan csökkent, 

jelentősen növekedett a termelékenység, a szolgáltatások 

minősége és elérhetősége 

● A vállalatcsoport jövedelmezősége, az árbevétel és az EBITDA 

folyamatos növekedése 

● A piacnyitás, a távközlési liberalizáció utáni is sikerült a vezető 

piaci szerepet megtartani, sőt később erősíteni 

● A korábbi állami vállaltra jellemző kultúra átalakítása és a piaci 

értékek vállalati meghonosítása   

● Nemzetközi minőségi standardok átvétele, az ügyfélelégedettség 

és a technológia fejlesztése 

● Számos jelentős és sikeres vállalati felvásárlás a régióban: 

Macedóniában, Montenegróban, továbbá számos magyar IT és 

távközlési vállalat megszerzése.  

● A tulajdonos Deutsche Telekom magyarországi vállalatainak egy 

csoportba szervezése 

 



A 12 év eredményeit számos hazai és nemzetközi díjjal is jutalmazták, de 

voltak buktatók és nehézségek is: 

● A budapesti értéktőzsde legjobb részvénye díj 1997, 1998, 1999 

● A legversenyképesebb nemzeti szolgáltató díj: The Financial 

Times 1998 

● Az évtized legjobb vállalata díj: Euromoney 1999 

● EFQM, Európai Minőség díj, melyet 2001-ben kapott a mobil 

divízió. 

● A Vállaltvezetési Award for Good Corporate Governance díj: 

Euromony 2002 

● Az elismerések mellett kudarcként éltem meg a Telekomban 

2006-ban lefolytatott vizsgálat által feltárt (vélelmezett) 

szabálytalanságokat, amelyekből szintén sokat tanultam.   

 

1990 – 1995 IBM Magyarország, Budapest 

 Vezérigazgató  

 

● Az összes IBM által forgalmazott termék magyarországi 

értékesítése, az IBM szolgáltatások nyújtása 

● A rendszerváltás után a korábbi “alvó” IBM leányvállalat sikeres 

piaci szereplővé, piacvezetővé alakítása  

● A hatékonyság és a minőség nemzetközi követelményeknek 

megfelelő szintre emelése, öt év alatt az árbevétel és a nyereség 

megsokszorozása   

 

1980-1990 Központi Statisztikai Hivatal,  

Elnökhelyettes (1988-1990), korábban főosztályvezető 

 

● A kormány statisztikai hivatala számítógépes rendszerének 

lépésről-lépésre történő fejlesztése 

● A ’80-as évek legnagyobb magyar számítástechnikai hálózatának 

fejlesztése és menedzselése 

● A magyar számítástechnika egészének ágazati irányítása 

 

1968-1980 Munkaügyi Minisztérium Számítástechnikai Központja  

Főosztályvezető, korábban csoportvezető 

● Különböző számítástechnikai területeken kezdetben beosztotti 

majd vezetői feladatok ellátása   

● Az IT rendszerek oktatása vezetők számára.  

 

 

Tanulmányok 
 

Budapesti Műszaki Egyetem – villamosmérnök 

Budapesti Műszaki Egyetem – gazdasági mérnök 

 

Nyelvtudás 
 

Magyar (anyanyelv) 

Német (felsőszint) 



Angol (felsőszint) 

 

Személyes elismerések, kitüntetések 
 

Az év vezérigazgatója Magyarországon, 1999 

Az év vezérigazgatója a fejlődő piacikon, 2000, az ING és Euromoney díja.  

A Német Köztársaság első osztályú érdemrendje 

Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti keresztje, 2004 

 

 


