BOROS ÁRON
elnökhelyettes
Magamról röviden
Az egyetemi évek után 1998-ban helyezkedtem el a bankszektorban és 2010-ig
főosztályvezetőként a Kereskedelmi Banki Divízió különböző területeit vezettem. 2015 óta az MKB
Consulting Zrt. vezérigazgatójaként dolgozom, valamint Befektetési bizottsági tag vagyok az Solus
Capital Kockázati-tőke Alapkezelőben. Az MKB Consulting tevékenysége szorosan kapcsolódik az
európai uniós projektmenedzsment tevékenységhez. Munkatársaimmal az optimális megoldást
keressük a céges és önkormányzati partnereinknek a projektfinanszírozás, és zöld és klíma, ill.
stratégiai tanácsadás területein. Elsősorban vállalati fejlesztési projektekkel foglalkozunk, és a
piacvezérelt kutatásfejlesztési és innovációs projektek támogatására irányuló pályázatok készítése
az erősségünk.

Szakmai területe(i)m
Fő szakterületeimnek tekintem a vállalatfinanszírozást, a vállalati pénzügyeket, a kockázati és
fejlesztésitőke finanszírozást, valamint a stratégiai tanácsadást és a szervezetfejlesztést.

Végzettségem
PhD fokozattal rendelkező közgazdász vagyok.

Munkatapasztalatom (pozíciók, projektmenedzsment tapasztalat)
• 1998-ban az OTP Bank Treasury, Spot és Derivatív Termékek Kereskedési Osztályán kezdtem
üzletkötőként, majd a következő mintegy 17 évben különböző vezető pozíciókat töltöttem be a
bankcsoportban.
• 2003-tól az Európai Uniós Koordinációs Csoport főosztályvezetője, majd 2007 és 2009 között az
Értékesítési Menedzsment Főosztály főosztályvezetője voltam.
• 2004 és 2015 között az OTP Hungaro-Projekt Kft. ügyvezetőjeként dolgoztam.
• 2009-ben részt vettem a Portfolion Kockázati Tőke-alapkezelő Zrt. létrehozásában, ahol 2010 és
2013 között az igazgatóság alelnöke voltam.
• 2015 óta az MKB Consulting elnök-vezérigazgatója vagyok.

Szakmai eredményem, amire a legbüszkébb vagyok
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Több száz támogatáspolitikai érintettségű projektet kezeltek az általam vezetett tanácsadó cégek,
köztük több konzorciális nagyprojektet is. Munkám során a PMSZ szervezeti taglétszáma több,
mint négyszeresére bővült.
További tisztségek, tagságok, díjak
A Joint Venture Szövetség EU bizottságának elnöke vagyok.

A PMSZ azért fontos számomra, mert…
az általam vezetett cég projektkultúrájának finomítása, illetve az ügyfeleink esetén is a
projektmenedzsment erősítése a hatékony működéshez elengedhetetlen. Az elvek átadása és
terjesztése a PMSZ feladata és ezt hatékonyan tudom képviselni elnökségi tagként.

Célom a PMSZ-ben
A célom az, hogy a tagozatok terén a pénzintézeti és járműipari közösségek erősítésével erős
ágazati fókuszt tudjunk adni a szövetségnek. A vállalati tagokért való felelősséggel a PMSZ anyagi
hátterének és fentartható költségvetésének biztosítását szeretném elérni.
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