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Szakmai tapasztalat
Zoltán a Budapesti Közgazdaságtudományi (Corvinus) Egyetem vezetés-szervezés és logisztika
szakán szerzett diplomát 1997-ben.
Első cégét még egyetemistaként 1995-ben alapította. Az eltelt negyed évszázadban számos
vállalatfelvásárlási tranzakcióban vett részt vevőként és eladóként egyaránt. Sokoldalú stratégiai,
M&A és befektetési szakértői, valamint felsővezetői szintű döntéshozatali háttérrel rendelkezik.
Több, mint 20 év tapasztalatra tett szert a portfólió menedzsment, finanszírozás,
kockázatmenedzsment és M&A tranzakciók területén. Széleskörű iparági referenciával rendelkezik
Private Equity tranzakciókban, társasági jogban az IT, telekommunikáció, ingatlan, építőipar
és szállítmányozás területén. Munkatapasztalatot szerzett angol nyelvi környezetben, kiemelkedő
kommunikációs, tárgyalási és prezentációs készség birtokosa.
Szakterületek: stratégiai döntéshozatal, vezetés, stratégiai projekt menedzsment, vállalati és üzleti
stratégia, üzletfejlesztés, vállalatirányítás, szervezetfejlesztés, M&A, vegyesvállalatok (joint venture).

Karrier
Zoltán vállalatvezetői tapasztalatokat szerzett magyarországi központú közép-, és
nagyvállalatoknál, valamint tőzsdén jegyzett nyilvános társaságokban is. Több magyar közepes és
nagyvállalat válságkezelésében és reorganizációjában vett részt, többek között a KÉSZ Holdingnál
és a Synergon Informatikai NYrt-nél irányította a strukturális és pénzügyi gondokkal küzdő
vállalkozások megmentését. Társbefektetőként részt vett a Morando Kockázati Tőkealap
létrehozásában, valamint 2005-ig tagja volt a Wallis csoportnak is.
A portfólióban kezelt cégek összes árbevétele az irányítása alatt meghaladta az 500 millió dollárt.
A vezetett és részben tulajdonolt vállalatok összes eredménye ebben az időszakban összeadva
elérte a 100 millió dolláros nagyságrendet.
Több mint tíz éve a saját tulajdonában álló Navigator Investments Zrt. irányítója, amely vevőként
elsősorban a generációváltás kihívásival küzdő KKV-k számára kínál megoldást.

Vállalatok
NAVIGATOR Investments Zrt. – vezérigazgató
2006 -

(a 2011-es beolvadásig NAVIGATOR Invest Kft.)
Feladatok: Generációváltás előtt álló vállalkozások felvásárlása és
hozzájárulás magas befektetési hozamok eléréséhez. Részvétel a tranzakciós
ciklus minden szakaszában a kezdeti átvilágítástól kezdve, a due diligence-en
át egészen a felvásárlás utáni integrációig.
Korábban strukturális és pénzügyi gondokkal küzdő cégek, átszervezése,
átalakítása, pénzügyi problémák kezelése volt az elsődleges célpiac.
További információk: www.navigatorinvest.com

BKK (Budapesti Közlekedési Központ) – az elnök-vezérigazgató Senior Tanácsadója
2015 - 2017

Feladatok: a NAVIGATOR vezetése mellett aktív tanácsadói részvétel a BKK
átstrukturálásában. A vezetőváltás utáni évek egyik elsődleges prioritása volt a
legújabb IT megoldások, technológiák felhasználása a tömegközlekedésben.
Felügyeleti szerep a BKK Futár utas-tájékoztató rendszer kiépítésénél és
integrálásánál az elektronikus jegy-és bérletrendszerbe (AFC).
www.bkk.hu

NVIGATOR Investments Zrt. (Referenciák) - Lezárt M&A tranzakciók
2013 – 2014

MORANDO Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. – Partner
Feladatok: az Európai Unió és magánbefektetők által finanszírozott Jeremie
Program kockázati-tőkealap portfoliójának kialakításában történő
közreműködés.
A Tőkealap-kezelő 100 ezer és 1.5 millió dollár közötti értékben fektetett be
elsősorban közép- és hosszú távon innovatív vállalkozásokba, start-upokba
vagy növekedési fázisban levő cégekbe.
Tranzakció értéke: 30 millió dollár, exit: 2014.
www.morando.hu

2011 – 2013

SYNERGON Informatika Nyrt. – vezérigazgató, az Igazgatótanács
elnöke
Feladatok: a válságban lévő cégcsoport új stratégiai irányának kialakítása. A
NAVIGATOR 2011-ben jelent meg a SYNERGON-ban és annak
leányvállalataiban. A cégcsoport korábban keletkezett pénzügyi problémáival
nem volt képes megküzdeni, ezért a működési költségek markáns
csökkentésére volt szükség 2012-ben. Ugyanezen évben a NAVIGATOR lett
a legnagyobb részvénytulajdonos a cégben 15.89%-kal. A sikeres átszervezés
után a csoport árbevétele meghaladta a 70 millió dollárt, és a részvény
darabonkénti ára 140 forintról 450 Forint körüli értékre emelkedett.
Tranzakció értéke: 17,5 millió dollár, exit: 2013.
www.synergon.hu

2007 - 2009

KÉSZ Holding Zrt. – vezérigazgató, az Igazgatóság tagja
Feladatok: A cégcsoport szervezeti és cégstruktúrát érintő átalakítása, az új
stratégia megalkotása és megvalósítása.
A NAVIGATOR 2007 végén, a 2008-as világgazdasági válság előtt
közvetlenül lett a KÉSZ Csoport résztulajdonosa. A tranzakció során
hivatalba lépő új menedzsment – a holding struktúra kialakításával – az egész
cégcsoportot átölelő átszervezést hajtott végre, amelynek köszönhetően a
cégcsoport túlélte a válságot. Az új menedzsment vezetése alatt a cég bevétele
2008-ban elérte a 220 millió dollárt
Tranzakció értéke: 56,9 millió dollár, exit: 2009.
www.kesz.hu

NAVIGATOR Informatika Rt. (a Wallis Csoport tagja) – vezérigazgató, az
Igazgatótanács tagja
2001 - 2005

Három informatikai vállalkozás fúziójának megvalósítása után a
NAVIGATOR a magyar IT piac egyik vezető IT-outsourcing szolgáltató
vállalkozása lett. Közel 100 ember állt a vállalat alkalmazásában, melynek
éves bevétele 2005-re elérte a 15 millió dollárt. Referenciák: Antenna
Hungária, Wallis Csoport, Országos Vérellátó Szolgálat, ERICSSON.
www.navigatorrt.hu

NAVIGATOR Holding Kft. – ügyvezető igazgató
1995 – 2001
Feladatok: szervezetfejlesztési projektek menedzselése, vállalati folyamatok
szabályozása, BPD, ISO és TQM projektek lebonyolítása.
A cég tanácsadóként kezdett működni a magyarországi piacgazdaság
hajnalán. Részt vett számos vállalatértékelési projektben és sikeresen épített
ki magyar és nemzetközi üzleti kapcsolatrendszert. Ezen tevékenységek
részeként a NAVIGATOR Holding széleskörű tapasztalatra tett szert a
cégek átszervezését és fejlesztését illetően, és részt vállalt rengeteg
szervezetfejlesztési
projektben,
továbbá
vállalati
folyamatok
szabályozásában, BPR, ISO és TQM projektek kivitelezésében.

Tanulmányok
1995-1997

1991-1995
1995-1996
1986-1990

Budapesti Corvinus Egyetem
(Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem) - Gazdálkodási kar
Termelésmenedzsment, Logisztika és Vállalatértékelés szakirány
Budapesti Corvinus Egyetem
(Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem) - Közgazdasági Egyetem Alapdiploma
Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Minőségirányítási rendszermenedzser
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium
Matematika-fizika szak

Tréningek és egyéb tanulmányok
2002-2003
1998
1997
1995
1993
1991

WAMAK (Wallis Menedzsment Akadémia)
Controlling, projektmenedzsment, érzelmi intelligencia tréning,
stratégia, pénzügy, HR, marketing
ILO (International Labour Organisation) - VKW
Management Kis- és középvállalkozásokat támogató szervezetek
vezetőképző szemináriuma (6 hét – Torino, Olaszország és Belgium)
USAID – Ronco Consulting Corporation
Továbbképzési program vezetési tanácsadók részére (6 hónap –
Budapest)
JICA (Japan International Cooperation Agency)
Japán kis- és középvállalkozás menedzsment és politika – szakmai
szeminárium (2 hónap – Oszaka)
ILO (International Labour Organisation)
Munkaadói képviseleti elvek a két- és háromoldalú érdekegyeztető
tárgyalásokon (6 hét – Torino, Olaszország)
ILO (International Labour Organisation) és FIE (Federation of
Irish Employers)
Munkaadói oldal képviselete a két- és háromoldalú érdekegyeztető
tárgyalásokon (2 hét – Torino, Genf és Dublin)

Nyelvtudás
Angol

Aktív tárgyalóképes és szaknyelvi szint írásban és szóban
Államilag elismert C típusú felsőfokú nyelvvizsga

Német

Társalgási szint (alapszintű szóbeli kommunikáció)

Közéleti tevékenység
2013 – 2014

Magyar Szinkronúszó Szövetség – alelnök

2011 - 2015

Duna Fővárosa Egyesület – elnökségi tag

2004 - 2007

Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletszerzési Társaság
(LMBKT) – elnökségi tag és alelnök

1993 - 1997

EVK Szakkollégium - szakkollégium

Hobbi
Sport (kerékpár, tenisz, síelés)
Kultúra (olvasás, színház)
Utazás

Budapest, 2018. március 6.

Jutasi Zoltán

