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Beosztások, szakmai gyakorlat 

1975-1976   munkatárs    Országos Tervhivatal Számítástechnikai központ  

 

1976-1988 Országos Tervhivatal különböző beosztásokban 

                   Beosztások  Munkakörök 

 Beruházási és Építőipari Főosztály 

                      munkatárs     beruházások tervezése (1976) 

                      főmunkatárs   beruházások és építőipar tervezése (1976-78) 

                      főmunkatárs,  Közgazdasági Főosztály (1979-85) 

                      csoportvezető   az építőipar, ipar makro folyamatainak  

   összefoglaló tervezése, tervezés-elmélet,  

   vállalati stratégiai tervezés irányelvek 

                      osztályvezető     Beruházáspolitikai Osztály 

   beruházások és beruházási szabályozás  

   tervezése  (1986-88) 

 

1988- 1991   igazgató-helyettes Gazdaságkutató Intézet (makrogazdasági  

   prognózisok készítése) 

 

1991-1992    igazgató COOPHOLDING Vagyonkezelő Rt.  

    (vagyonkezelési feladatok, 

    befektetések menedzselése) 
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1992-93       igazgató Hungaroholding Befektetési és Vagyonkezelő Rt.  

    (csődegyezség, vagyonkezelési feladatok, különféle  

    pénzügyi konstrukciók  kialakítása ) 

 

1992-1994    ügyvezető  igazgató  Hungaro-Pool 2000 Befektetési Alapkezelő Kft.  

    (A Patex zártvégű ingatlan-befektetési alap   

    létrehozása – ez volt a második bejegyzett ingatlan  

    alap – , majd folyamatos kezelése) 

 

1994-1995    igazgató Prelűd Befektetési és Vagyonkezelő Rt.  

   (vagyonkezelési feladatok) 

 

1995-99       ügyvezető igazgató  W&T. CONSULTING Befektetési és Szolgáltató Kft.   

    (tanácsadás, privatizáció)  

 

1999-2001   vezérigazgató W&T. CONSULTING Pénzügyi Rt.  

 (saját tulajdonú társaság: egyéb pénzügyi tevékenység  

   faktoring korlátozással)  

 

1998-2002            ügyvezető igazgató Wegatrend Gazdasági Tanácsadó Kft  

    (consulting szolgáltatások, tőzsdei elemzések,  

     tanácsadás)  

2002-2003    ügyvezető igazgató Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 

    (a Vagyonkezelési és Privatizációs Igazgatóság II.  

    vezetése,  

    terület: Volán társaságok, Nemzeti Lóverseny Kft,  

    végelszámolások, több, mint 63 cég tulajdonosi  

    felügyeletének szervezése)   

2003-2005 vezérig. helyettes  Hungaroholding Faktoráló Rt.  

    (a Társaság ezen a néven követelésvásárlással  

     foglalkozott. 2005-ben eladták, azóta új 

    néven ugyanazt a tevékenységet végzi.) 

2005-2010 osztályvezető  Magyar Fejlesztési Bank Zrt.  

    (Befektetési Monitoring Osztály  

     A Bank direkt befektetéseinek nyomon követése 

     monitorozása, a felmerülő problémákra javaslattétel) 

2011 Független szakértő 

Egyes nagyobb gazdasági társaságokban betöltött funkciók:  

- SZÖVAUT Kft. (igazgatósági tag, elnök: 1991-92) 

- KONZUMBANK Rt. (FB. tag: 1992-93) 

- Patex ALBACOLOR Rt. (Igazgatósági tag: 1993-94) 

- Patex Fonó Rt. (Igazgatósági tag.: 1993-94) 
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- DUNAKESZI HŰTŐIPARI Rt. (igazg. elnök: 1994) 

- Agrodorog Mezőgazdasági Termeltető és Felvásárló Kft. (FB. tag: 1994) 

- Mahart.Rt. – igazgatósági tag  2002-2003  

Fontosabb referenciamunkák: 

Gazdasági társaságok csődegyezségének szervezése: 

- PATEX Budapest - Alba Color Fonó Frottierszövő és Kikészítő Rt. 

csődegyezségének elkészítése, team-vezető (1992) 

- Móri Állami Gazdaság csődegyezségének előkészítése, team-vezetés (1993) 

Konstrukciók kialakítása, illetve szervezése: 

- Hungaro-Pool 2000 Befektetési Alapkezelő Kft. létrehozása (1992) 

- PATEX Zártvégű Ingatlan-alap létrehozása (zárt jegyzéssel jött létre 1993-

ban, 380 millió. Ft. alaptőkével) 

  Pénzügyi reorganizációs munkákban való részvétel: 

  Agrodorog Mezőgazdasági Termeltető és Felvásárló Kft. (1994) 

Tanulmányok, tanácsadó munkák  

 A W&T. CONSULTING Befektetési és Szolgáltató Kft., majd később a 

Wegatrend Gazdasági Tanácsadó Kft keretében közel 20 jelentősebb 

átvilágítási, szakértői-elemző munka végzése, illetve vezetése, több cikk, 

kisebb publikáció.  

 

http://www.wegatrend.hu/
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Publikációs lista 

1. A vállalati tervezés és az állami gazdaságirányitás kapcsolata  Megjelent: A 

jövô tervezése, a tervezés jövôje cimü tanulmánykötetben, KJK (1982), 

2. A vállalati középtávu tervezés helye, szerepe a vállalati gazdálkodásban 

(1982), Fodor Lászlóval közösen 

3. A fejlesztéspolitika és fejlesztésszabályozás kritikus kérdései, 

továbbfejlesztésének kivánatos irányai 

4.  A fejlesztési tevékenység irányitásának néhány lényeges problémája és az 

ipari szerkezet összefüggése, 1983, MTA Ipargazdasági Intézet részére 

5.  A gazdaságirányitási rendszer és az ipari termelés szerkezetének és 

hatékonyságának néhány összefüggése (1983), társszerzôk: Bencze Péter Tóth 

Åkos, 

6.  A vállalati gazdálkodás feltételeinek változása, hatása a tervezési rendszerre 

és a vállalati magatartásra (1983, Fodor Lászlóval közösen) 

7. A népgazdasági és a vállalati tervezés viszonya a gazdaságirányitási rendszer 

továbbfejlesztése során (MTESZ SZVT konferencia anyag, Pécs, megjelent a 

"A vállalati tervezés uj módszere" c tanulmánykötetben) 

8.  Az elmult évek beruházási politikájának és gyakorlatának néhány fô 

jellemzôje és nemzetközi összehasonlitása, 1987 

9.  Fejlesztéspolitika a termelési szerkezet átalakitásának 

szolgálatában,(társszerzô dr.Gyulánszki Edit, megjelent: Gazdaság 1988/2 sz.) 

10.  A beruházások tervezési, döntési és szabályozási rendszerének hatása az 

iparra, 1988, 

11.  Az életszinvonal csökkenés réteghatásai, 1988-1989, KSH, team munka 

12.  Foszd meg és uralkodj, HVG, 1989 április 14 

13.  Az 1988 évi adóreform közgazdasági értékelése, GKI, 1989 

14.  Prognózis, 1989, okt, HVG 

15.  Inflációs láz lelet, HVG, 1989 nov. 

16.  A magyar vállalatok finanszirozási szerkezetének fôbb jellegzetességei 

17.  Treatise on Goals and Means of Economic Policies in Hungary and Eastern 

Europe, paper for conference: "Eastern Europe, a closed market re-opens" 

15p., Athens, 1990 may. 

18.  Az adóreform hatásai (team munka; megjelent: Gazdaság, 1990/2) 
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19.  Country Report: On the economy of Hungary (It was made for the seminar 

on economic development policies, 1990, held by Japan International 

Cooperation Agency, International Developement Center of Japan) 

20. Don't speak so soon (a short analysis on the present developement of the 

Hungarian economy, published in: Hungarian Observer, 1990, 11-12) 

21. Impacts of a tax reform (team: I.Bóc, L.Borbély, I.Ékes, Gy.Lipécz, 

E.Mátyás, G.Papanek, A Vértes, G.Werner; published in: Acta Oeconomica, 

1991 42, pp. 215-230) 

Számos további (cégemen, a Wegatrend Kft-n keresztül, névvel történő) 

megjelenés:  

 Tőzsdefórum (tőzsdei technikai elemzés: online megjelenés, hetente) 1999 

 Tőzsdei elemzések Magyar Hírlapban, hetente, befektetési mellékletben 

1999-2000 között 

 Privát-Profit: Havi Tipp-Topp 2000 május 

 Cégvezetés: A Kétezredik év és a Tőzsdei Buborék (2000) 

 Tőzsdepiaci elemzések (GKI-val közösen havi kiadvány, 2000-2001 14 

megjelenés) 

 


