
 

VERSEGHI-NAGY MIKLÓS 
 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 
 
Eddigi pályafutásom során sok tapasztalatot szereztem nagy szervezetek vezetésében, ezen a téren 
vagyok a legeredményesebb. 17 évig dolgoztam a versenyszférában, a szervezetirányításról ezen 
időszak alatt tanultam a legtöbbet.  
 
Később ezt a tudást és tapasztalatot társadalmi szempontból még hasznosabb területeken kívántam 
kamatoztatni. A Semmelweis Egyetemen operatív főigazgatóként, ezután pedig Szentendre Város 
polgármestereként fő célom a versenyszférában elsajátított szemlélet és módszerek adaptálása és 
alkalmazása volt az adott intézményi környezetben.  
 
Eredményeim igazolják, hogy a szervezetek irányításának hatékony eszközei univerzálisak.  
 
A jövőben továbbra is a megszerzett tudásomat és tapasztalatomat kívánom hasznosítani, 
társadalmilag jelentős értéket teremtő szervezetek szolgálatában. 

TAPASZTALAT 

 
2021.01.11 -  

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, MOTIVÁCIÓ KÉPZÉSI KÖZPONT NONPROFIT KFT. 
Feladat: felnőttképzési portfolió kialakítása, képzések szervezése és lebonyolítása. 
Eredmények: vezetői tréning kifejlesztése saját tudásanyagból, amelyet eddig öt csoport 
részére értékesítettem, a tréning résztvevői visszajelzései alapján kitűnő eredménnyel. 
Üzletfejlesztés és költség racionalizálás által önfenntartó gazdálkodás kialakítása. 
 
2020.01.07 - 2021.12.31 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, MAGYARORSZÁG BARÁTAI ALAPÍTVÁNY 
Feladat: Idegen nyelvű hírportálok üzemeltetése, egyéb kiadványok megjelentetése, 
rendezvények szervezése, a magyarságról alkotott nemzetközi közvélemény formálása kreatív 
üzenetek által. Projektek irányítása. 
Eredmények: A koronavírus járvány az Alapítvány életében 2020-ban új helyzetet teremtett. A 
megnövekedett hírfogyasztási igényeket kiszolgáltuk, a hírportálokat heti 5 nap helyett 
nonstop üzemmódra állítottuk át. A rendezvényeket 2020-ban az online térbe helyeztük át, 
ami új típusú lehetőségek kiaknázását tette lehetővé (pl. webinar-ok). Új, kreatív projekteket 
terveztünk és valósítottunk meg (kisfilmek, online fórum). 2021-ben megszerveztük a VII. 
Magyarország Barátai nemzetközi konferenciát. 
 
2014.10.12 – 2019.10.13 

POLGÁRMESTER, SZENTENDRE VÁROS 
Feladat: Szentendre Város Önkormányzati intézményrendszerének irányítása, évi 8 mrd Ft 
költségvetéssel és közel 900 fős alkalmazotti létszámmal. 
Eredmények: A város látványos fejlődésnek indult (minden évben 1 és 2 mrd Ft közötti 
infrastruktúra fejlesztést valósítottunk meg), az önkormányzati szolgáltatások szintje 
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jelentősen nőtt, a lakosság elégedettsége mérhetően emelkedett (500 fős, reprezentatív 
közvélemény kutatás alapján a lakosság több, mint 80% pozitívan értékelte a város fejlődését, 
és 70% fölött volt azok aránya, akik elégedettek voltak a polgármester munkájával). Az 
önkormányzati intézményrendszer jövőképpel rendelkezett, és mérhető stratégiai célok 
eléréséért dolgozott. Ennek eszközeként, a közigazgatásban elsőként bevezettük a 4DX – Four 
Disciplines of Execution – módszertant. A város gazdálkodását 2014-ben több, mint 3 mrd Ft 
adóssággal vettem át, míg 2019-ben pozitív egyenleggel adtam át a megválasztott új 
vezetésnek. 

2013.01 – 2014.10 

OPERATÍV FŐIGAZGATÓ, SEMMELWEIS EGYETEM 
Feladat: a Semmelweis Egyetem egyes kiszolgáló tevékenységeinek irányítása, 250 fős 
szervezet vezetése. A főigazgatóság felelősségi körébe tartoznak ingatlan beruházások, 
energetika, létesítmény-fenntartás, informatika, a klinikai-oktatási-kutatási infrastruktúra 
működtetés területén a szolgáltatások széles skálája. 
Eredmények: Fegyelmezett, átlátható működési és gazdálkodási szemlélet meghonosítása. 

2011.11 – 2012.11 

NEVELŐ, SZEGLETKŐ GYERMEKOTTHON 
Feladat: Krízisben lévő, speciális nevelési igényű fiú gyermekek nevelése 12 és 18 éves kor 
között. 
Eredmények: Hitélet bevezetése, kápolna kialakítása, márianosztrai zarándoklat két fiatal 
részvételével. 

2009 – 2011 

PROJEKTVEZETŐ, E-HEALTH PROJEKTEK 
Feladat: Prevenciós e-health projektek irányítása 
Eredmények: Egészségügyi kockázatokat elemző, tudományos alapokon nyugvó alkalmazás 
kifejlesztése, egészségterv megalkotására alkalmas portál létrehozása, bevezetése, 
működtetése. 

2007.01.01 – 2007.12.31 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, T-SYSTEMS HUNGARY KFT. 
Feladat: Magyar Telekom leányvállalat integrálása az IQSYS Zrt-hez. A két vállalat 
összevonásának szervezeti előkészítése. 
Eredmények: 2007. év végén a két vállalat integrálásra készen állt, 2008.01.01-től az 
összeolvadás megtörtént. 

2002.02.01 – 2007.12.31 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, IQSYS ZRT. 
Feladat: Alkalmazásfejlesztési üzleti tevékenység irányítása, a kereskedelmi, marketing, 
stratégiai, megvalósítási, HR és pénzügyi területek felügyelete. 2003-ban a KFKI csoporton belül 
az alkalmazásfejlesztésre szakosodott leányvállalatok összevonásának vezetése. 
Válságmenedzsment 2003-2004-ben, alapvető átszervezés és jelentős volumenű leépítés. A 
vállalat felkészítése a Magyar Telekom akvizícióra. 
Eredmények: Irányításom alatt az IQSYS piaci értéke jelentősen nőtt, a KFKI cégcsoportot 2006-
ban a tulajdonosok sikeresen értékesítették a Magyar Telekom Nyrt részére. 

1990 – 2001 

ERICSSON MAGYARORSZÁG KFT. 

BETÖLTÖTT POZÍCIÓK: ÉRTÉKESÍTÉSI VEZETŐ, MŰSZAKI IGAZGATÓ, IGAZGATÓ, 
FŐOSZTÁLYVEZETŐ, TERMÉKMENEDZSER, OKTATÓ 
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Feladat: Az Ericsson Magyarország időben második alkalmazottjaként jelen voltam a cég 
alakulásánál. A vállalat az 1990-es évek alatt több száz fős, K+F és piaci tevékenységet is magas 
szinten ellátó leányvállalattá nőtte ki magát, amelyben számos pozíciót töltöttem be. 1998-tól 
tagja voltam a vállalat felsővezetésének. 
Eredmények: Az Ericsson Magyarország a svéd multinacionális vállalat-csoport egyik 
legsikeresebb vállalatává vált, jelentős szereplője volt Magyarországon a távközlési hálózat 
digitalizációjának. Ennek a folyamatban a kezdetektől részese voltam, és számos területen 
tudtam hozzátenni mind a vállalat fejlődéséhez, mind pedig a magyar távközlési rendszerek 
modernizációjához. Ebben az időszakban sajátítottam el a szervezetirányítás módszertanait és 
szereztem ebben jelentős tapasztalatot. Sikerként könyvelem el karrierem gyors felívelését, 
később pedig, váltási szándékom idején gyors és perspektivikus elhelyezkedésemet a 
munkaerő piacon. 

 

TANULMÁNYOK 

 
1981-1985 

 ÁLTALÁNOS ÉRETTSÉGI, TELEKI BLANKA GIMNÁZIUM, BUDAPEST 
 
1985-1990 

 VILLAMOSMÉRNÖK, BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM 
Villamosmérnöki Kar, Híradástechnika szak 

2005-2009  

 HITTANÁR, PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM 
Hittudományi Kar, Levelező tagozat 
 

KOMPETENCIÁK 

 Angol felsőfokú nyelvtudás, C1 TELC 
nyelvvizsga (2010) 

 Német kezdő 

 B kategóriás jogosítvány 

 Haladó számítógép felhasználó 
 

 Magas szintű kommunikációs készség 

 Strukturált gondolkodás, elemző képesség 

 Hatékonyság, szervezési képesség, 
csapatmunka 

TEVÉKENYSÉGEK 

2020. augusztusától a Magyar Szemle Alapítvány Felügyelő Bizottságának elnöki tisztségét töltöm be. 
 
Szeretem a zenét, 9 évig tanultam zongorázni. 
 
5 évig versenyszerűen sakkoztam egyesületben, számos egyéni és csapatversenyen vettem részt. 
 
Jelenleg is aktívan sportolok, 6 éve a hosszútávfutás a kedvencem. 2021-ben ötödször futottam városi 
maratont, ezen kívül számos egyéb városi és terepfutó versenyen vettem részt. 
 
Család: házasságban élek, négy gyermekem (1992, 1994, 1996, 2000) és négy unokám (2016, 2019, 
2020, 2022) született. 
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Elhivatottságom a szakmai munkám fókusza, hatékonysága és minősége iránt eredményeimben 
tükröződik, ugyanakkor büszke vagyok arra, hogy egyensúlyt tudtam és tudok teremteni szakmai 
hivatásom és egyéb társadalmi szerepvállalásom között. 
 
 


