
 
 

Önéletrajz 
Szöllősi Balázs 

6000 Kecskemét, Kós Károly u. 24 
szollosibalazs@gmail.com 

mobil: 30/316-4267 
 
 
Képességek/jellemzők 
 
• Kitűnő kommunikációs készség. 
• Évtizedes vezetői tapasztalat a kereskedelmi és vending (ital- és áruautomata) üzletágban.  
• Kiterjedt kapcsolatrendszer bel- és külföldön egyaránt  
• Professzionális felhasználói szintű számítógépes ismeretek. 
 

Szakmai pályafutás 
 
2009-    Magyar Ital és Áruautomata Szövetség.  

Beosztás: Elnök 
Feladatok/Felelősségek:  

• A harmadik ciklusomat töltöm a szövetség élén 
• Az elnökség munkájának az irányítása 
• A MIASZ aktuális stratégiájának a kidolgozása 
• Állami hivatalokkal való együttműködés (NAV, Magyar Nemzeti 

Bank, Minisztériumok) 
 
2013-   MAMIKER Trafik Bt 
   Beosztás: Tulajdonos/ ügyvezető 
   feladatok/Felelősségek:  

• Nemzeti Dohányboltok kialakítása és fejlesztése.  
• Stratégia alkotása és mindennapi kontrolja. 
• A dohányboltokban dolgozók felvétele és munkájuk 

koordinálása.  
• Törvényi kötelezettségek és a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt 

feltételrendszerének való működés biztosítása.  
 
 
2009.    Trimatic Plus Kft.  

Beosztás: Tulajdonos/Ügyvezető igazgató 
Feladatok/Felelősségek:  

• A meglévő szerződésállomány kezelése, új szerződések 
létrehozása 
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2007. január-  MMMatik Kft.  
2009. január   Beosztás: Ügyvezető igazgató 

Feladatok/Felelősségek: 
• A 40 főt foglalkoztató, mintegy 450 millió forintos nettó 

árbevételű, országos tevékenységet folytató italautomata-
üzemeltető cég teljes irányítása. Vezetésem során 
átstrukturáltam a cég vevőállományát és kisszámú, nagy 
kockázatot hordozó multinacionális partnerállományunkat 
kiegészítettem kisebb volumenű, ám porlasztott kockázatot 
jelentő hazai cégekkel, így stabilizálva a cég piaci helyzetét. 

 
2004. december-         Italautomata Kft 
2006. december Beosztás: Kereskedelmi igazgató 

Feladatok/Felelősségek: 
• A hazai piacon úttörőnek számító cég már a 90-es évek elejétől 

üzemeltet italautomatákat Magyarországon. Az irányításom 
alatt kiépítettem a területi kereskedői hálózatot és 
megszerveztem a controlling rendszert is.         

 
 
2000. június-  UNIVER Zrt, Kecskeméti Konzervgyár Zrt 
2004. december  Beosztás: Külkereskedő, külkereskedelmi vezető 

helyettes Feladatok/Felelősségek:  
 

• A Kecskeméti Konzervgyár export piacainak ellátása, a 
külkereskedelmi osztály napi vezetése, a külkereskedelmi 
igazgató felügyelete mellett. 
A cég 3 milliárd forintos export forgalmának napi 
lebonyolítása. 

 
1996. június-2000 Cordial Express Kft  
   Beosztás: Értékesítési igazgató 

Feladatok/Felelősségek:  
• A vending piacon dolgozó cég tulajdonos-értékesítési 

igazgatójaként a nulláról építettem egy 50 millió forintos 
forgalmú kis vállalkozást, amely 2 családot tartott el 1 éven 
belül. 
 

 
  
Szakképzettség 
  
1995-98:         Szent István Egyetem Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia.  

BBA-Bachelor of Business Administration diplomám minősítése: kiváló.  
1993-95:         Studio Italia olasz tolmács, fordító szakképesítések. 
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Posztgraduális képzések: 
 
2003-2004 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetközi Szakközgazdász szak 
1999-2001:     Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar gazdálkodási szak  

marketing szakirány. Okleveles Közgazdász másoddiploma (Master of Science) 
 
Nyelvismeret: 
 
magyar:         anyanyelv 
angol:             tárgyalóképes, középfok, üzleti nyelvvizsgák 
olasz:              tárgyalóképes, felsőfok, tolmácsvizsga 
 
 
Számítógépes ismeretek:  
 
Microsoft Word for Windows, Excel, PowerPoint, Internet Explorer,                         
Gépjármű-vezetői jogosítvány: B-kategória 
  
 
Szervezeti tagságok:  

 
• A Magyar Ital és Áruautomata Szövetség elnöke vagyok 
• A Széchenyivárosért Egyesület elnöke vagyok 
  
 
Személyes adatok: 

 
Életkor:  42 év 
Családi állapot: nős 
Gyermekek:  Adél (2002), Máté (2004), Márton (2009) 
Lakcím:  6000 Kecskemét, Kós Károly u. 24. 
Telefonszám:  76 418-682 (lakás) 30/316-42-67 (mobil) 
E-mail cím:   szollosibalazs@gmail.com 
 

 
Kedvtelések/hobbik/sportok: 

 
 kosárlabda, vadászat, olvasás, novella írás 

 
 
2016. október 13. 
 
Szöllősi Balázs       
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