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ELISMERT NEMZETKÖZI SZAKTEKINTÉLYEKKEL BŐVÜL A 4iG NYRT. TANÁCSADÓ 

TESTÜLETE 

Armin Papperger és Sunil Sabharwal csatlakoznak a vállalatcsoport tanácsadóihoz 

 

Jászai Gellért a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatójának felkérésére két új taggal bővül az 

infokommunikációs vállalatcsoport tanácsadó testülete. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésével, 

komplex tanácsadói feladatokkal megbízott advisory board a Rheinmetall védelmi- és járműiparban 

kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező elnök-vezérigazgatójával Armin Pappergerrel, valamint a 

nemzetközi pénzügyi világban széleskörűen elismert szakértővel, Sunil Sabharwallal egészül ki. Az 

immáron hét főből álló testület a 4iG igazgatóságának döntéselőkészítő és stratégiai munkáját 

támogatja.   

A 4iG Nyrt. tavaly júliusban jelentette be, hogy hazai és nemzetközi szaktekintélyek bevonásával a 

vállalatcsoport igazgatóságának munkáját támogató tanácsadó testületet hoz létre. A testület tagjai 

személyes elismertségük mellett évtizedes tapasztalataikkal, és kiterjedt kapcsolatrendszerükkel is 

támogatják a cégcsoport működését. A Dr. Czakó Borbála elnök, és Karen Tramontano társelnök 

vezetésével létrehozott grémium az elmúlt hónapokban olyan további tiszteletreméltó személyiségek 

közreműködésével végezte a munkáját, mint Nancy Goodmann Brinker, Lantos Csaba és Dr. Martonyi 

János.  

Jászai Gellért, a 4iG Nyrt. elnök-vezérigazgatójának felkérésére a nemzetközi üzleti világ újabb két 

elismert tagja csatlakozik a vállalatcsoport tanácsadó testületéhez: Armin Papperger a Rheinmetall 

elnök-vezérigazgatója, valamint Sunil Sabharwal, aki jelenleg több elismert fintech cég 

igazgatóságának is tagja.  

A leányvállalataival hat kontinensen jelen lévő német védelmi- és járműipari vállalat a Rheinmetall, 

valamint a 4iG Nyrt. közös alapítású informatikai vállalatának nemzetközi piacra lépési törekvéseit 

segítheti Armin Papperger. A jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező szakember a  két 

vállalat stratégiai együttműködésének megerősítése mellett – a Rheinmetall 25%-os tulajdonnal 

rendelkezik a 4iG Nyrt.-ben - elősegítheti a társaságok közötti tudástranszfert, amely új piacra lépési 

lehetőséget biztosíthat a 4iG számára a globális védelmi ipar technológiai, illetve infokommunikációs 

szegmenseiben. Armin Papperger 32 évvel ezelőtt kezdte pályafutását a Rheinmetall védelmi 

csoportjánál. A mérnök végzettségű szakember minőségbiztosítási és gyártási folyamatok mellett a 

belső erőforrások allokálásában és a cégcsoport tagvállalatai közötti együttműködések 

hatékonyságának növelésében is jelentős tapasztalatokkal rendelkezik. Több a Rheinmetall csoport 

védelmi szegmensében működő leányvállalat ügyvezetői feladatainak ellátását követően 2013-ban lett 

a cégcsoport vezérigazgatója és ügyvezető testületének elnöke. A Rheinmetall leányvállalataiban 

betöltött igazgatósági és felügyelő bizottsági pozíciói mellett Armin Papperger a német védelmi és 

járműipari fejlesztővállalat, a Supashock Advanced Technologies, az Allianz Global Corporate & 

Speciality, valamint a Deutsche Bank AG tanácsadó testületeinek tagja. Armin Papperger elnöke, a 

berlini központú és a 221 védelmi iparban működő német vállalatot tömörítő szövetségnek, a BDSV-

nek (Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie). A BDSV a Német 



   
Ipartestület, az Európai repülési, űrkutatási, védelmi és biztonsági iparági szövetségnek, az ASD-nek, 

valamint a NATO tanácsadó csoportjának (NIAG) is tagja. Armin Papperger emellett a Német 

Iparszövettség (BDI) elnökségének és a német hadsereget támogató, egyesületi formában működő 

lobbiszervezet, a Förderkreis Heer elnökségi tagja. 

Sunil Sabharwal független befektető, aki karrierje során számos vezető fintech cég igazgatótanácsában 

működött közre és jelentős tapasztalatokat szerzett a nemzetközi vállalati pénzügyek, a kockázati 

tőkebefektetések, a távközlés, illetve a vállalati fúziók és egyesülések (M&A) területén.  Jelenleg a 

szingapúri Thunes és a floridai Finexio igazgatótanácsaiban működik közre, amely mellett a Blackstone 

Növekedési Részvény Alap tanácsadója is. 2014-ben az Egyesült Államok elnöke Barack Obama jelölte 

a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatóságába, melyhez széleskörű szenátusi támogatásban részesült.  

Hivatali ideje alatt Sunil Sabharwal volt az IMF egyetlen amerikai igazgatósági tagja. Hivatali idejének 

lejárta után „Kiváló Szolgálatért” -díjjal tűntették ki, ami az amerikai pénzügyminisztérium egyik 

legmagasabb elismerése. Sunil Sabharwal pályafutása során olyan jelentős vállalatoknál is dolgozott, 

mint a GE Capital/GE Equity, a First Data Corporation/Western Union, vagy az Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank (EBRD), valamint a Coopers and Lybrand.  

 

A 4iG igazgatóságának munkáját támogató Tanácsadó Testület a vállalat regionális növekedési 

stratégiájának folyamatait erősíti, amelynek egyik fő célja a társaság nemzetközi beágyazottságának 

elmélyítése. Az infokommunikációs vállalatcsoport Magyarországon és a nyugat-balkáni régióban az 

informatika mellett a távközlési iparágban is stratégiai pozíciókat épített ki. A 4iG csoport az elmúlt 

időszak akvizícióinak köszönhetően Magyarországon a második legnagyobb, Albániában és 

Montenegróban pedig vezető távközlési szolgáltatóvá vált. A 6.900 főt foglalkoztató cégcsoport 

részvényeivel a Budapesti Értéktőzsde prémium szekciójában kereskednek.  

 

– vége –  

 

Háttér-információk: 

A szakmai tanácsadó testület tagjairól: 

 

Czakó Borbála, elnök 

Az 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); 
 

Karen Tramontano, a 4iG tanácsadó testületének társelnöke. A Blue Star Strategies LLC társalapítója és 

vezérigazgatója, a vállalati, intézményi és állami szektorban nyújt tanácsadói szolgáltatásokat a cég. 1997 és 2001 

között a Fehér Házban szolgált William Jefferson Clinton elnök kabinetfőnök-helyetteseként, valamint Erskine 

Bowles és John Podesta tanácsadójaként dolgozott. A nemzetközi kereskedelmi és transzatlanti ügyek, továbbá 

több nemzetközi gazdasági szervezeteknek, mint például a WTO, a Világbanknak, illetve a Nemzetközi Valutaalap 

(IMF) a pénzügyi kérdései tartoztak a portfóliójához. Karen Tramontano a Global Fairness Initiative nonprofit 

szervezet alapítója és elnöke, amely a globalizáció igazságosabb és fenntarthatóbb megközelítésének 

előmozdításán dolgozik. Supasock,  

Sunil Sabharwal: a London Business School, illetve az Ohio State University hallgatójaként szerzett diplomát. Az 

Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) budapesti irodájának alapítója és vezetője. Jelenleg több, vezető 

fintech vállalat igazgatóságában is szerepet vállal, többek között a szingapúri Thunes és a floridai székhelyű 

Finexio vezetői között tudhatja magát. Emellett a Blackstone Növekedési Részvény Alap tanácsadójaként is 

tevékenykedik. A Visa közelmúltban végrehajtott akvizícióját megelőzően az Earthport – a londoni tőzsde 

alternatív befektetési piacán jegyzett vállalat – elnöki székét töltötte be. 2014-2018 között az IMF 

igazgatóságának tagja az Egyesült Államok képviseletében. Megbízatásának lejártával Steve Mnuchin, az USA 

pénzügyminisztere az egyik legnagyobb elismerésben részesítette, és a Distinguished Service Award-ot (Kiváló 

szolgálatért járó díj) vehette át. Sunil Sabharwal kiváló sportoló, vívó, tagja a Nemzetközi Atlétikai Szövetség 

igazgatóságának. Korábban is számos sporttal és olimpiai játékokkal kapcsolatban közreműködő szervezetben 

vállalt társadalmi szerepet, köztük a NOB Fenntarthatósági és Örökségi Bizottságában és a Nemzetközi Fair Play 

Bizottságban is. 2008-ban az amerikai olimpiai vívóválogatott pekingi misszióvezetője volt. Emellett tagja volt 

mind az amerikai, mind a nemzetközi vívószövetségek igazgatótanácsának, és az LA2028 Olimpiai Pályázat 

igazgatóságának.  

 

Armin Papperger: A düsseldorfi székhelyű Rheinmetall AG alkalmazottja 1990 óta, 2013-tól vezérigazgatóként és 

a cégcsoport ügyvezető testületének elnökeként irányítja a vállalatot, illetve a cég védelmi ipari ágazatáért is 

felelős. Mérnöki diplomája megszerzése után minőségellenőrzési területen kezdte meg karrierjét a Rheinmetall 

védelmiipari divíziójában, 2001-től a védelmi ágazat több leányvállalatának ügyvezető igazgatói feladatait látta 

el. 2007 júliusában emellett a fegyver és lőszer divízió vezetőjévé nevezték ki, majd 2010 elejétől már a 

járműipari, illetve a fegyver és lőszer divíziókért is felelős lett. Az elismert német szakember a Supashock, az 

Allianz Global Corporate & Speciality, valmint a Deutsche Bank AG tanácsadó testületeinek tagja, amely mellett 

a német védelmi vállalatokat tömörítő iparszövetség a BDSV elnöke, valamint a Német Iparszövetség (BDI) 

elnökségi tagja és a német hadsereget támogató Förderkreis Heer elnökségi tagja. 

Nancy Goodman Brinker: Amerika egyik legbefolyásosabb személye, a TIME magazin a 100 legbefolyásosabb 

emberek egyikének választotta 2008-ban. Szerepel a Brown Brothers Harrimannak – az USA legrégebbi és egyik 

legnagyobb privát és befektetési bankja – 21 Women to Watch in 2021 összeállításában. A mellrák ellenes 

mozgalom ikonikus alakja, az általa alapított – és mellrákban elhunyt testvére után elnevezett – Susan G. Komen 

alapítvány vezetője. Az alapítvány eddig több, mint 3,2 milliárd dollárt fektetett a rákkutatásba és az ehhez 

fűződő 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. 



   
Lantos Csaba: Közgazdász, üzletember. 1989-2000-ig az értékpapír kereskedelmet irányította a Creditanstalt 

csoportnál és a befektetési alapkezelőt is vezette, 1997-től az egész csoportot irányító befektetési bank (a CA IB 

Értékpapír Rt.) vezérigazgatója. 2000-2007 között az OTP Bank Rt. vezérigazgató-helyettese és igazgatósági tagja. 

1990-2011-ig a Budapesti Értéktőzsdét alapító Tőzsdetanács tagja, a BÉT Felügyelő Bizottságának elnöke. 1993-

2015-ig 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. 

Martonyi János: 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. 
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