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Munkahelyek:
2004. október – 2010. július 1. Magyar Exporthitel Biztosító Rt. és a MEHIB igazgatósági elnöke
(a pénzintézetek igazgatóságait a rájuk vonatkozó törvényben a Fidesz-kormány megszüntette,
így munkaviszonya megszűnt; azóta kutatással és írással foglalkozik)
2002. május–2004. október Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – miniszter
1987–2002 Pénzügykutató Rt – ügyvezető igazgató és vezérigazgató-helyettes
1986–1987 Pénzügykutatási Intézet - tudományos tanácsadó
1977–1986 Pénzügyminisztérium – különböző beosztások (főtanácsadó1977; önálló
osztályvezető 1983) a Jogi, illetve a Vállalatszervezeti Osztályon
1974–1977 Pénzügyminisztérium Államigazgatási Szervezési Intézet - tudományos munkatárs
Képzettség:
1986–1987 Graduate School of Business, University of Chicago
1985 a közgazdaságtudományok kandidátusa
1982 School of Economics, University of Leeds
1974 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara, az állam- és
jogtudományok doktora
Nyelvvizsgák:
Angol - középfok
Orosz – középfok
Szakértői tevékenység:
1996–1997 Privatizációs törvény - a Kodifikációs Bizottság társelnöke
1996–1997 Nyugdíjreform-törvény - a Kodifikációs Bizottság elnöke
1995–1997 Az Államháztartási Reformbizottság tagja
1984–1990 A Világbank részére készült tanulmányok munkacsoport vezetője,
- Pénzügyi szektor tanulmány - Vállalati szervezeti rendszer - Vállalkozásélénkítés
1989–1990 Privatizációs munkabizottságok tagja
1987–1988 Az állami vállalatok társasággá alakulásáról szóló törvény, a gazdasági társaságokról
szóló törvény, az Állami Vagyonügynökségről szóló törvény, a munkavállalói tulajdonszerzésről
szóló törvény törvényelőkészítő munkabizottsági tagja
1986 "Fordulat és reform" – a javaslat szerkesztője
1983–1985 Az állami vállalatok átalakításával és decentralizációjával foglalkozó kormánymunkacsoport titkára
1980–1981 A kisvállalkozások (gmk, kisszövetkezet) intézményi formáinak létrehozásával
foglalkozó munkacsoport vezetője
Szakértői tevékenység külföldön:
1991–1992 Bulgária – Phare-EBRD-megbízás, a közép-kisprivatizáció feltételrendszere, a
privatizáció jogi és intézményrendszere

1992 Balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) – Phare-EBRD-megbízás – a
nagyprivatizáció és a dolgozói kivásárlás kapcsolata
1992 Albánia – Phare-megbízás – A privatizáció intézményrendszere, a kiinduló feltételek
megteremtése
Kiemelt szakmai érdeklődés:
– Az államháztartás, a költségvetés elméleti kérdései, egyes államháztartási rendszerek
ésszerűsítése, a költségvetési pénzeszközök felhasználásának intézményrendszere, költségvetési
szervezetek (kórházak, önkormányzatok stb.) alkalmazkodóképességének javíthatósága.
– A privatizáció elméleti és gyakorlati kérdései, a privatizáció intézményrendszere, privatizációs
technikák, privatizációs és tőkepiaci tranzakciók előkészítése, végrehajtása.
– A pénzügyi szektor, a tőkepiac, a vállalkozások tőkéhez jutásának feltételei fejlesztése.
– A vállalkozások szervezeti felépítése, működési mechanizmusa, reakcióképessége
Publikációk:
Egy könyv, 5 könyvrészlet, kb. 70 folyóiratcikk és több száz cikk hetilapokban, újságokban
Társadalmi és egyéb tisztségek (2002-ig):
1995–2002 A Zwack Unicum Rt. felügyelő bizottsági tagja
1997–1999 Magyar Export-Import Bank Rt. Felügyelő bizottság elnöke
1994–2002 A Magyar Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai Szakosztályának elnöke
1995–2002 A Magyar Jogász Egylet Gazdasági Kodifikációs Tanácsának társelnöke
1999–2000 a Szabad Demokraták Szövetsége „Korszakváltás Programja” főszerkesztője
1999–2002 A Gyermek és Ifjúsági Képzőművész Alapítvány társelnöke
Az igazgatóságokban viselt tagsága az Igazgatóságok törvényben történt megszüntetése miatt
megszűnt, azóta nincs munkaviszonya.

