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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Programtervező Matematikus szakán végzett 1985-ben.
Karrierjét a Paksi Atomerőműben kezdte, ahol az eltöltött idő alatt különböző vezetői beosztásokat
látott el az informatikai területen. Kiemelkedett a munkák közül az amerikai Bechtel, a finn IVO és a
francia EdF vállalatokkal közös projektek menedzselése. Ezen cégekkel folytatott közös munka során
került kapcsolatba a projektmenedzsment szakmával és sajátította el annak alapjait. A magyarországi
közös munka után a Bechtel San Franciscó-i központjában volt alkalma a világ egyik legnagyobb
projektorientált cégénél több éven keresztül továbbfejleszteni tudását. 1996-1998 között a Budapesti
Értéktőzsde informatikai vezetőjeként, illetve a Béta-Stock Kft. ügyvezetőjeként jelentős szerepet
játszott a távkereskedési rendszer (MMTS) bevezetésében, a BÉT működési modelljének
átalakításában, az infrastruktúra korszerűsítésében. Ezek után csatlakozott az akkor több cég
egybeolvadásával létrejött Synergonhoz. Itt a projektmenedzsment és logisztikai területet irányította
vezérigazgató-helyettesként. 2000-2001 között a Nasdaq-on jegyzett AdaptiveBroadband amerikai
cég európai leányvállalatának, az Eurobroadband Rt. vezérigazgatója volt.
2001-ben megalapította az Expertive Kft.-t, amelynek a mai napig tulajdonos ügyvezetője. A cég
alapvetően projekt-, program-, és portfóliómenedzsmenttel, projektkultúra- és szervezetfejlesztéssel
és vezetési tanácsadással foglalkozik. Az elmúlt két évtizedben számos nagy és komplex projekt és
program, illetve szervezetfejlesztési munka sikeres levezénylése áll mögötte.
2003-ban Magyarországon elsőként szerezte meg az International Project Management Association
nemzetközi minősítő rendszerében a legmagasabb IPMA A szintet jelentő „Projektek igazgató” címet.
2002 óta tagja a Magyar Projektmenedzsment Szövetség elnökségének, és 2005 óta pedig a szervezet
elnöke. Alapító alelnöke és tagja a PMI Budapest, Magyar Tagozatnak, a Menedzserek Országos
Szövetségének és FŐVOSz-nak. Aktív tagja az Év Projektmenedzsere, az Év Informatikai vezetője és az
ITB Top52 zsűrijének. Vendég előadó több hazai egyetemen projektmenedzsment témákban.
„Több mint harminc éves hazai és nemzetközi karrierem egyik legfontosabb eleme volt, hogy hogyan
lehet hatékonyan csapatban dolgozni, hogyan lehet egy olyan sikeres vállalati projektmenedzsment
kultúrát kialakítani, amely hozzájárul egy cég eredményességéhez, és kiváló környezetet teremt a
munkavállalóknak és inspirálja őket. Hosszú éveket töltöttem a megrendelő és szállító oldalon is, ami
megtanított arra, hogy mindig tudjunk a másik fejével is gondolkozni, így elősegítve a hatékonyabb
együttműködést. Ezen felül mindig is fontos volt számomra az önkéntes munka, a megszerzett tudás
és tapasztalat megosztása, ezért is veszek részt közel húsz éve a Magyar Projektmenedzsment
Szövetség munkájában, és vezetem a szervezetet 2005 óta.”
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