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Önéletrajz 

Kocsis Kristóf 

e-mail: kocsis.kristof@t-online.hu 

Szakmai pályafutás 

2004 –  : Comedit Kft. 

Családi tulajdonú kommunikációs és kiadói szolgáltató cég 

Beosztás: ügyvezető igazgató 

Tevékenységi körök: 

 

2005-2006: Burda Magyarország Kft. 

A Burda divatmagazin magyar változatának kiadója 

beosztás: ügyvezető igazgató  

tevékenységi körök: A két év szünet után újrainduló hazai magazin kiadói 

szervezetének felépítése, a nyomdai és terjesztői kapcsolatok kialakítása. 

siker: az értékesített példányszám folyamatos és dinamikus növelése  

 

2002-2004: Vogel Burda Communications 

Német tulajdonú nemzetközi kiadóvállalat hazai leányvállalata 

beosztás: szakmai igazgató, CHIP számítástechnikai magazin, főszerkesztő 

feladat: a krízishelyzetben lévő lap új szerkesztőségének – rekordidő alatti – 

felállítása, majd a lap újra-pozícionálása és olvasottságának növelése 

siker: folyamatosan növekvő példányszám, másfél év alatt 17 százalékos – a 

PC lapok kategóriájában legdinamikusabb – olvasókör-bővítés (Szonda Ipsos 

adat) 

 

2000-2002. : Vision Communications Kft. 

Hazai tulajdonú kommunikációs tanácsadó cég 

beosztás: ügyféligazgató (account director) 

feladat: a cég (marketing-)kommunikációs tanácsadási munkájának 

irányítása 

sikerek: iparági vezető cégek kommunikációs stratégiájának kialakítása és 

kivitelezése (City Reach Hungary, Dataplex, Ricoh, Fujitsu Siemens Computers) 

 

1993-2000.: Computer Panoráma Kiadói Kft. 

Magyar-német vegyes vállalat (HVG Rt. (50 %), Weka GmBH (50 %)) 

beosztás: ügyvezető igazgató 

feladat: A cég nyereségessé tétele, továbbfejlesztése, kiadói portfólió 

szélesítése 

siker: A kiadó forgalma a hét év alatt megnégyszereződött, a kiadói paletta 

átfogó számítástechnikai lapcsaláddá szélesedett (Computer Panoráma, 

Windows Panoráma, CD Panoráma), szakkönyvkiadással gazdagodott 
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1989-2000: Computer Panoráma Kiadói Kft. 

beosztás: főszerkesztő 

feladat: piacvezető PC-magazin (Computer Panoráma) alapítása 

siker: a Computer Panoráma branddé emelése a hazai PC-magazin piacon 

 

1986-1989: Delta Impulzus 

Tudományos-technikai, műszaki politikai kétheti magazin. 

beosztás: rovatvezető (ipar- és műszaki-tudományos rovat) 

 

1984-1986: Magyar Hírlap 

beosztás: újságíró (gazdaságpolitikai rovat) 

 

1980-1984: Nagyító 

Fogyasztóvédelmi magazin 

beosztás: szerkesztő (teszt rovat) 

 

1979-1980: Magyar Tudományos Akadémia, MMSZ. 

beosztás: témafelelős mérnök 

 

1973-1979: Éviterv Szerelőipari Tervező Vállalat 

beosztás: tervező mérnök 
 

 

Posztgraduális képzettségek 

2001        Oxford Open - Diploma in Management Studies 

                                 Oxford Brookes University (Omegaglen) 

1978 digitális elektronika szakmérnöki diploma 

 

Alapképzettség 

1973         Budapesti Műszaki Egyetem, villamosmérnöki diploma 

 

Kitüntetés: 
1985 Újságírói nívódíj 

 

Családi háttér: 
 

Nős: Kocsis Györgyi 

Gyermek: Petra (1982), Krisztán (1977) 

 

Hobby: 
Túrasportok, utazás, olvasás, színház 
 


