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Способности (компетенции) 

• Разбирање и балансирање краткорочни таргети, при тоа 
остварувајќи долгорочни цели 

• Вршење влијание и спојување на луѓето во насока на остварувањето 
на одредена цел 

• Делегирање овластувања и моќ на вистинските луѓе и 
воспоставување вистински структури и високи 
стандарди 

• Соработка со колегите 

• Лесно согледување и идентификување на стратешките контексти 

• Претворање на комплексните процеси во процеси со кои лесно може 
да се управува 

• Реализација на комплетни решенија 

• Транспарентост 
 
 

Искуство 
 

2021/07 – до сега Лидер на Центарот за односи за пазар на капитал 
Маѓар Телеком 

 

Одговорна за односи со инвеститори, управување со инвестиции, 
спојувања и аквизиции, активности поврзани со даноци, корпоративни 
финансии и трезор. 
Вршење надзор на 26 вработени. 

 
Главни достигнувања: 

• Реализација на откуп на акции во вид на аукција во износ од 10,2 

милијарди ХУФ 

• Постигнување оценка BBB+ со стабилна перспектива потврдена од 
страна на Scope Ratings 

• Надградба на јавните насоки за 2021 

 
2018/11 – 2021/06 Раководител на Центарот за контрола и корпоративни финансии/Центар  
                                                  за експертиза на ниво на Групација 

Маѓар Телеком 
 

Одговорна за активностите на ниво на Групација поврзани со контрола, 
корпоративни финансии и трезор. Вршење надзор на 19-22 вработени. 

 



Главни достигнувања: 

• Прецизно управување со EBITDA и парични текови 

• Статус на „Најдобра во класата“ во рамките на ДТ во однос на 

Процесите за планирање 
и известување 

• Учество во Програмата за раст на Централната банка на 
Унгарија со достигнување оценка BBB+ и издавање обврзница 
во износ од 70 милијарди ХУФ по повеќе од една декада 

• Обезбедување 5G и 900/1800MHz фреквенција во врска со 
банкарски гаранции (86 милијарди ХУФ за 5G и 96 милијарди 
ХУФ за 900/1800 MHz), а подоцна и неортодоксно готовинско 
порамнување поврзано со исплатата за 5G  

• Успешна реализација на откуп на акции во вид на аукција во 2020 
година 

• Создавање комплексно решение за активностите за корпоративни 

финансии и трезор 
во рамките на проектот „Strudel“ (T-Systems продажба) во 2019 година 

• Сопственик на производ на тимот MTHU QBR во 2019 година 

 

2014/10 – 2018/10 Раководител на Сектор за контрола на ниво на Групација 
Маѓар Телеком 

 

Одговорна за 1-, 5- и 10-годишно планирање, предвидување и 
управување со активностите за известување на МТ на ниво на 
Групација, вклучително и известување до ДТ и подготовка на 
материјали за донесување одлуки. Воспоставување хармонизиран 
став при раководењето на МТ/ДТ 
Вршење надзор на 10 - 14 вработени. 

 

2014/01 – 2015/12 Раководител на Групата за известување до ДТ 
Маѓар Телеком 

 

Одговорна за известување до ДТ, вклучувајќи буџет, 
предвидувања, iPF и актуелни резултати и коментари, единствена 
точка за контакт за ДТ и исполнување на барањата. 
Активна улога во подготовката на воведувањето на oneERP и newIKOS од 
2015/01. 

 

 
2012/03 – 2013/12 Експерт за контрола/Лидер на тим – Известување до ДТ 

Маѓар Телеком 

 

2010/08 – 2012/03 Лидер на Тимот за известување до ДТ 
Маѓар Телеком 

 
 

2006/01 – 2010/08 Менаџер за контрола 
Т-Мобиле/Маѓар Телеком 

 
 
 
 
 



 

Членства и дополнителни одговорности 

2016 до сега Член на Надзорниот одбор на Telekom New Media 

Zrt. 2017 до сега Претседавач на Одборот на Investel Zrt. 

2016/01 – 2017/09 ГИД/ГДФ на GTS Hungary Kft. 
ГДФ/ГИД на GTS Hungary сѐ до интеграцијата со T-Systems Zrt. 

 

 

Образование 

2004/09 – 2006/06 Магистер, Универзитет на Печ, Факултет за бизнис и 
економија 
Корпоративни финансии и сметководство 

 
 

    2001/09 – 2004/01 Универзитетска диплома – Финансии, Бизнис школа на Будимпешта, 
Факултет за меѓународен менаџмент и деловни студии 
Факултет А: Финансии, берза и финансиски институции 
Факултет Б: Comptabilité approfondie 

 
 

Јазици 

англиски, француски 
 

 

Хоби 
Скијање, скуба нуркање, јавање коњи, театар 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Преведено од Лингва Експерт 


