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Önéletrajzok 

Prutkay Zoltán 

A szakember a Szent István Egyetem vállalkozások menedzsmentje, valamint pénzügy-számvitel 
szakán végzett 2009-ben. Karrierjét az MKB Bank Zrt-nél kezdte, ahol akvizíciók, tőkepiaci 
befektetések megvalósításán dolgozott, és az ezekhez kapcsolódó speciális hitelezési aktivitásáért 
felelt, projekt és szindikált hitelek kidolgozásában vett részt. 2013-ban az Unicredit Bank Zrt-nél 
helyezkedett el a bank középvállalati finanszírozási területéért felelős senior vállalati referenseként, 
ahol az akvizíciós és finanszírozási ügyleteket irányította. 2015-ben az Appeninn Nyrt-nél pénzügyi 
igazgatóként, igazgatósági tagként folytatta pályafutását. 2016. novemberétől 2019. február végéig az 
AppeninnCredit Zrt. vezérigazgatója. 2017. novembere óta 2019. február 28-ig az ALTERA Nyrt. 
(jogutódja AutoWallis Nyrt.) vezérigazgatója. 2019. január 23-a óta az AKKO Invest Nyrt. (korábbi 
nevén Plotinus Holding Nyrt.) igazgatótanácsának elnöke. 

Bosánszky Péter Márk 

Szakmai pályafutása a Raiffeisen Bank Zrt.-nél indult 1999-ben, ahol többek között ügyfélszolgálati és 
értékesítési területen szerzett vezetői tapasztalatot. Több projektben, projekt és transzformáció 
managerként dolgozott. Később főosztályvezetőként, majd a Bank Nyíregyházi operációs 
központjának vezetőjeként, valamint a Bank leányvállalatának ügyvezető igazgatójaként jelentős 
vállalatirányítási tapasztalatra tett szert. 2016-tól a saját alapítású CallComm Zrt. vezérigazgatója, 
emellett több jelentős pénzpiaci szereplőnél tölt be üzleti tanácsadói szerepkört. 2021. március 3-tól 
az AKKO Invest Nyrt. igazgatótanácsának és audit bizottságának tagja. 

Székely Gábor 

A Pénzügyi és Számviteli Főiskola Pénzügy szakán szerzett közgazdász diplomát. Szakmai 
pályafutásának elején az ingatlanüzemeltetési- és befektetési piacon szerzett széleskörű 
tapasztalatokat, valamint tanácsadóként segítette jelentős hazai vállalatok tőkeműveleteit, szakértőként 
pedig ipari termelőüzemek értékesítésébe is bekapcsolódott. A szakember évtizedes vállalatvezetői és 
tőkepiaci tapasztalattal rendelkezik, miután részt vett Magyarország egyik legdinamikusabban növekvő 
ingatlanbefektetési társaságának, az Appeninn Nyrt-nek 2009-es megalapításában, melynek aztán 
vezetője is volt. Jelenleg a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt. 
befektetési igazgatójaként és igazgatóságának tagjaként felel a tőzsde autós vállalatának tőkepiaci 
jelenlétéért, új befektetéseinek felkutatásáért és azok lebonyolításáért. 2020. szeptember 3-a óta az 
AKKO Invest Nyrt. igazgatótanácsának tagja és audit bizottságának elnöke. 

Varga Gábor 

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen diplomázott 1994-ben külgazdaságtan és német 
közgazdasági szaknyelvtanári szakokon. 1996 és 2019 között az Allianz csoporthoz tartozó Euler 
Hermes Hitelbiztosítónál, illetve az ahhoz kapcsolódó cégekben töltött be számos elsőszámú vezetői 
és kereskedelmi igazgatói tisztségeket belföldön és külföldön egyaránt. Ez idő alatt több pozícióban is 
dogozott: volt a társaság elnök-vezérigazgatója, a cseh, a japán és a maláj irodák ügyvezető igazgatója, 
valamint a közép-kelet-európai és a dél-kelet-ázsiai régiók kereskedelmi igazgatója is. 2020. február 20-
a óta az AKKO Invest Nyrt. igazgatótanácsának tagja. 
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Kovács Attila Gábor 

Diplomáit a Károli Gáspár Református Egyetem történelem és angol szakán szerezte. Tanulmányokat 
folytatott a BKE Posztgraduális Nemzetközi és Diplomáciai Tanulmányok Intézetében (BIGIS). 
1999-től, több mint 16 éven át, tőkepiaci területen dolgozott, ahol a londoni befektetési bankok és 
hazai alapkezelők részvény tranzakcióinak tanácsadása és azok üzletkötése volt a feladata. Pályáját a 
Takarékbrókernél kezdte, későbbi munkahelyei között szerepelt az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, 
Nádor u.16.), az IPOPEMA Securities S.A. (Lengyelország, 00-107 Warsaw, Próżna utca 9.) és az 
EQUILOR Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C 3. em.) 2002-2004 között vagyonkezelőként 
szerzett tapasztalatot az ingatlanok területén a CD Hungary Zrt-nél (1023 Budapest, Vérhalom u. 12-
16/I), 2016 óta az Appeninn Nyrt. igazgatóságának a tagja 2018-ig, majd 2017-től az ALTERA Nyrt. 
mostani nevén AutoWallis Nyrt. igazgatóságának tagja 2018. decemberéig.  2019. január 23. – 2020. 
február 20. közötti időszakban az AKKO Invest Nyrt. igazgatótanácsának volt a tagja. 

 

 


