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A 4iG Nyrt. egyéb tájékoztatása 
 Szakmai Tanácsadó Testület felállításáról és működésének megkezdéséről  

 
A 4iG Nyrt. („4iG”) ezúton tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy egy, az Igazgatóságnak alárendelt, megfelelő 
szakmai kompetenciával rendelkező 3-9 fős Szakmai Tanácsadó Testület került felállításra a 4iG Igazgatósága által 
a 4iG Alapszabály 11.10.12, valamint a 4iG Szervezeti és Működési Szabályzat 2.7 pontjai alapján.  
 
A Szakmai Tanácsadó Testület feladatai közé tartozik többek között a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése és 
komplex tanácsadói feladatok ellátása. Ezen feladatok megvalósítása érdekében a Szakmai Tanácsadó Testület 
tagjai között megtalálhatóak mind magyar, mind külföldi államigazgatási és civil szervezetek jelenlegi és korábbi 
vezetői, meghatározó személyiségei, akik különböző szakmai hátterükkel támogatják az Igazgatóság munkáját. 
 
A Szakmai Tanácsadó Testület tagjai az alábbi személyek: 
 

1. Czakó Borbála, elnök: IoD Magyarország Alapító Elnöke, Chartered Director. Gazdasági szakember és 
diplomata. Magyarország korábbi londoni nagykövete, és a walesi herceg által létrehozott Hungarian 
Business Leaders Forum tiszteletbeli elnöke. Szakmai pályafutása során számos magas szintű vezetői 
pozíciót töltött be, többek között a Világbank misszióvezetője, az EY Magyarország vezérigazgatója, az EY 
Mergers & Acquisition Services közép-kelet-európai regionális ügyvezető partnere. Dolgozott New 
Yorkban, Washington D.C.-ben, Afrikában és több európai országban, többek között Londonban az EY 
globális vezetőségének volt tagja. Erős nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik az üzleti élet, a 
diplomácia, a kormányzati kapcsolatok, a nemzetközi szervezetek, a tudományos élet, valamint a 
pénzügyi szabályozás és a közpolitika terén. Jelentős vezetői tapasztalattal rendelkezik a nagyvállalati és 
a civil szférában. Az amerikai Tulane Egyetemen szerzett MBA fokozatot, ezt megelőzően pedig a 
Budapesti Műszaki Egyetemen és a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott. Okleveles 
vezetői fokozatot szerzett a londoni Royal Institute of Directors (IoD) intézetben. 

• a magyarországi Forbes Magazin megjelenése óta minden évben szerepel a legbefolyásosabb 
magyar nők 50-es listáján; 

• London tiszteletbeli polgára (2008); 

• a „Menedzserek a Társadalomért” díj kitüntetettje (2020); 
 

2. Karen Tramontano, a 4iG tanácsadó testületének társelnöke. A Blue Star Strategies LLC társalapítója és 
vezérigazgatója. Ügyfeleik számára a vállalati, intézményi és állami szektorban nyújtanak tanácsadói 
tevékenységet. 1997 és 2001 között a Fehér Házban szolgált William Jefferson Clinton elnök 
kabinetfőnök-helyetteseként, valamint Erskine Bowles és John Podesta tanácsadójaként dolgozott. 
Portfóliójához tartoztak nemzetközi kereskedelmi és transzatlanti ügyek, továbbá több nemzetközi 
gazdasági szervezeteknek, mint például a WTO-nak, vagy a Világbanknak és a Nemzetközi Valutaalapnak 
(IMF) – a pénzügyi kérdései. Karen Tramontano a Global Fairness Initiative non-profit szervezet alapítója 
és elnöke, amely a globalizáció igazságosabb és fenntarthatóbb megközelítésének előmozdításán 
dolgozik. 
 

3. Nancy Goodman Brinker, tag: Amerika egyik legbefolyásosabb személye (a TIME magazin a 100 
legbefolyásosabb emberek egyikének választotta 2008-ban). Szerepel a Brown Brothers Harriman - az 
USA legrégebbi és egyik legnagyobb privát és befektetési bankjának - 21 Women to Watch in 2021 
összeállításában. A mellrák ellenes mozgalom ikonikus vezetője, az általa alapított – és mellrákban 
elhunyt testvére után elnevezett – Susan G. Komen alapítvány vezető szervezete a mozgalomnak. Az 
alapítvány eddig több, mint 3,2 milliárd dollárt fektet a rákkutatásba és az ahhoz kapcsolódó 
tevékenységekbe. Társalapítója a The Promise Fund of Florida innovatív szervezetnek, amely a mell- és 
méhnyakrák területén az egészségügyben tapasztalható társadalmi egyenlőtlenségek ellen küzd. 2009-
ben Barack Obama a legmagasabb – civilek számára elérhető – érdemrenddel tüntette ki (Presidential 
Medal of Freedom), az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) pedig jószolgálati nagykövetévé 
nevezte ki. 2001-2003 között amerikai nagykövetként szolgált Magyarországon, 2007-2009 között pedig 
a Fehér Ház protokoll vezetője volt.  
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4. Lantos Csaba, tagy: Közgazdász, üzletember. 1989-2000: a Creditanstalt csoportnál az értékpapír 

kereskedelmet irányította és a befektetési alapkezelőt is vezette, 1997-től az egész csoportot irányító 
befektetési bank (a CA IB Értékpapír Rt.) vezérigazgatója. 2000-2007: az OTP Bank Rt. vezérigazgató-
helyettese és igazgatósági tagja. 1990-2011: a Budapesti Értéktőzsdét alapító Tőzsdetanács tagja, a BÉT 
Felügyelő Bizottságának elnöke. 1993-2015: a KELER igazgatóságának elnöke. A Széll Kálmán Alapítvány 
kuratóriumának tagja, volt elnöke. 2007 óta saját befektetéseit irányítja, többek között az egészségügy 
és az élettudományok területén aktív. 2009-től a MET Holding AG elnöke, 2010-től a Richter Gedeon Nyrt. 
igazgatósági tagja. 
 

5. Martonyi János, tag: A Szegedi Tudományegyetem professor emeritusa, korábban a budapesti Eötvös 
Lóránd Tudományegyetem, a College of Europe, Bruges and Natolin, és a budapesti Central European 
University tanára. A budapesti Baker & McKenzie korábbi ügyvezető partnere és az ügyvédi iroda európai 
igazgatóságának tagja. 1990–1994 között államtitkár, 1998–2002, valamint 2010–2014 között 
külügyminiszter. Jelenleg a Közszolgálati Egyetem vendégprofesszora, az ICSID (Beruházási Viták 
Rendezésének Nemzetközi Központja) választottbírói testületének tagja, a MOL Nyrt. igazgatóságának 
tagja és a Demokrácia Központ Közalapítvány elnöke. Számos könyv, esszé és cikk írója a nemzetközi 
kereskedelmi jog, a versenypolitika és a versenyjog, a közép-európai együttműködés, a globális 
szabályozás és a nemzetközi kapcsolatok területén. 

 
Budapest, 2021. július 26. 
 
 

4iG Nyrt. 

http://www.4ig.hu/

