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JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA 

 

elnökjelölt:    

KIS ARNOLD   

Thinwood Szemüveg Szabóság / Thinwood Kft. 

Kis Arnold vagyok, a Thinwood alapítója, 7 éve tervezek és készítek 

szemüvegkereteket. Közgazdászként végeztem a Budapesti 

Corvinus Egyetemen és az International Business School-on.  

Másfél éve vezetem a Magyar Optikus Ipartestületen belül a Gyártó- 

és Nagykereskedelmi szekciót. Sokatokkal találkoztam már élőben, 

akár az üzletetekben, akár kiállításon, partnertalálkozón. 

5 éve vagyok MOI tag. A nemzetközi és hazai működésünk során 

beleláttam nagy nemzetközi vásárok szervezésébe, disztribúciós, 

nagykereskedelmi hálózatok működésébe. Egy éve pedig a 

kiskereskedelemben is részt veszek. Ez a tapasztalat ugyan nem 

nyúlik több évtizedre vissza, viszont látom a szakma lehetőségeit, 

határait és működését.  

Az elmúlt másfél évben a nagykereskedelmi szekció elnökeként szervesen részt vettem a MOI 

működésében: 

- egyik főszervezője voltam a 2021-es Tihanyi kiállításnak 

- egyik főszervezője voltam a 2022-es Lurdy kiállításnak 

- egyik kitalálója és koordinátora vagyok a megújuló és napokban debütáló Optikai Magazin online 

szakmai és hírportálnak. 

 

Úgy gondolom, hogy ennyi idő alatt beletanultam az Ipartestület működésébe és szívesen vinném 

tovább az ott folytatott folyamatokat, mint elnök.  

A jelenlegi elnökség példaértékű döntést hozott, hogy a 7 fős csapatból 5 helyet felszabadítottak és 

egy komplett generációváltást tesznek lehetővé. Igyekeztünk olyan jelölteket felkutatni, akikkel csak 

egy ambiciózus, progresszív elnökség állítható össze, ezzel új lendületet adva az Ipartestületnek és 

bízom benne, hogy a szakmának is. 

Elnökként célomnak fogom tekinteni, hogy a Magyar Optikus Ipartestületnek új lendületet adjak, 

ezáltal egy előremutató és modern érdekképviseletet szolgáltassak a tagoknak. Az új csapattal 

érdemben tudunk olyan kérdésekkel foglalkozni, amelyek mind a tagok, mind a szakma érdekeit 

szolgálják, hiszen fontos kérdések és ügyek, megoldandó problémák előtt állunk.  

Ebben kérem támogatásotokat. 



elnökségi tag jelöltek: 

 

GORDON BENCE 

egyéni vállalkozó 

Gordon Bence vagyok, 1998. november 3-án születtem Budapesten. 

A gimnáziumi érettségi után a Teljeskörű Optikai Oktatás Iskolában 

végeztem, mint látszerész. 

Szakmai gyakorlatomat az Anna Optika Szalon Kft-ben, családi 

vállalkozásunkban töltöttem és azóta is ott dolgozok. Folytatni szeretném a 

több generációs családi dinasztia vállalkozását. Az üzletben a 

műhelymunkán kívül a vásárlók kiszolgálása, számítástechnikai és 

adminisztrációs feladatok elvégzése, árurendelés és leltározás, valamint a 

reklamáció intézése tartozik a feladataim körébe. 

Angolul társalgási szinten beszélek. 

Jó a kommunikációs készségem, barátkozó és jó szervező vagyok. 

Az ORZSE Egyetemen közösségszervező szakon 2021-ben diplomát szereztem. 

A Magyar Optikus Ipartestület elnökségében szívesen vállalnék szervező feladatokat, ötletekkel és 

tervekkel, tárgyalással és tanácsadással, a rám bízott feladatok lelkiismeretes elvégzésével 

szeretném a MOI munkáját segíteni és támogatni. 

 

 

EGERVÁRI ÉVA 

Interoptik Lenses Kft. 

Budapesttől 40 kmre Aszódon élek kis családommal, nagy fiam Péter 16, 

lányom Lili 20 éves. 

1996 óta dolgozom látszerész szakemberként. Ekkor végeztem el a két 
éves látszerész iskolát a Reiter Ferenc úton, Budapesten. Szakmai 
gyakorlatomat az Ofotértnél kezdtem, majd a gödöllői Szepesi Optikában 
helyezkedtem el, Fuszeneckerné Szepesi Zsuzsanna ezüstkoszorús 
mester mellett, akitől a szakma alapjait, csínját-bínját, a műhelymunkát 
megtanultam. 
 
Több kitérő után mindig visszatértem ide dolgozni az életem során. 
Egy évet töltöttem az Amerikai Egyesült Államokban, ahol társalgási 
szinten megtanultam angolul, majd a gyermekeimmel otthon töltött 

időszak, valamit a munka mellett elvégeztem a Szent István Egyetem (MATE) humán erőforrás 
menedzser szakát. 
Mind ennek, mind a szakmai ismereteimnek, mind angol nyelvtudásomnak köszönhetően 
helyezkedtem el az Interoptik Lenses Kftnél területi képviselőként és ügyvezetőként.  
Az optikai piacon lencsegyártóként és márkaképviseletként vagyunk jelen. 
Szakmai kiállításokon, rendezvényeken rendszeresen veszünk részt, mint kiállító. 
 
Fontosnak tartom a folyamatos fejlődést és tanulást, nagy álmom valósítottam meg azzal, hogy 
2020-ban a Semmelweis Egyetem optometrista hallgatója lettem. 
Új és meglévő ismereteimet igyekszem partnereimnek is átadni.  
Örömmel töltött el, hogy a közelmúltban lehetőségem adódott az optikus képzés fiataljainak előadást 
tartani. 



 
Mind szakmai, mind kereskedelmi téren sok éves tapasztalattal rendelkezem. Az optika piacon 
eltöltött hosszú évekkel, szakmai és kereskedelmi sok éves tapasztalatommal remélem méltó tagja 
lehetek a Magyar Optikus Ipartestületnek, ezáltal hasznosan tudom segíteni a munkáját és 
megvalósítani célkitűzéseit. 
 

 

IMRE ANNAMÁRIA 

egyéni vállalkozó, optometrista 

Tisztelt MOI Tagok! 

2014-ben ismerkedtem meg az Optika szakmával, azóta az optikus és az 

optometrista képzést is elvégeztem. A munkám mellett szeretnék aktívan 

részt venni az iparág fejlesztésében és abban a háttérmunkában, ami a 

működéséhez szükséges.  

Itt például arra gondolok, hogy szívesen vennék rész a páciensek, vásárlók 

edukációjában. Személyes tapasztalatom, hogy sajnos sokan még mindig 

nincsenek tisztában azzal, miből áll egy optikus napi teendője és emiatt nem 

kerül fókuszba e a pályaválasztáskor sem. Amióta a diplomámat átvettem, 

küldetésemnek tekintem az optometrista szakma megismertetését az 

emberekkel, hiszen hiába működik a képzés több évtizede a Semmelweis 

Egyetemen, még most is egy averzió él a köztudatban a diplomás szemvizsgálókkal szemben, 

hiszen “nem orvosok” és nem tudja egy páciens értelmezni a szakember tevékenységét.  

Nagyon fontosnak tartom a megfelelő munkaerő utánpótlást, hiszen hiányoznak még közülünk 

elkötelezett, motivált, megfelelően képzett szakemberek ebben a folyamatosan fejlődő iparágban. 

Én is előbb választottam volna magamnak ezt a hivatást ha annak idején például lett volna róla 

információm, pedig szüleim mindketten orvosok, így sosem állt tőlem távol az egészségügyi karrier. 

Véleményem szerint a kollégák felé pedig az információ áramlást érdemes lenne fokozni, hiszen 

sokszor a továbbképzésekkel vagy rendezvényekkel kapcsolatban ezen múlik a részvételi arány. 

Nem szerencsés, hogy például egy tihanyi kiállítást az alapján látogatnak meg tulajdonosok, hogy 

ki más megy még rajtuk kívül. Az alapvető igényt a részvételre biztosan fel lehet támasztani 

mindenkiben ha a megfelelő csatornán információhoz jutnak. Itt elsősorban arra gondolok, hogy az 

online jelenlétet érdemes volna fokozni, mert a Facebook vagy Instagram a felületeket mindenki 

használja és így jut el legkönnyebben az információ az érintettekhez. Mindebben szívesen vennék 

részt aktívan.  

Személyes vágyaim között szerepel az is, hogy az optika piacon tapasztalható kiélezett versenyt 

valamilyen módon nyugodtabb mederbe sikerüljön terelni, egy olyan közeget kialakítani, ahol 

minden tulajdonos megtalálja a saját pozícióját és a szakmai minőséget nem kellene az akciók 

harcává alacsonyítani ahhoz, hogy legyen vásárlója minden optikának pláne a multinacionális 

hálózatokkal szemben. Tudom ez meglehetősen utópisztikus, de ha a központi információ 

áramlással egy kicsit el lehet venni az élét a harcnak, akkor már azért érdemes lenne megpróbálni, 

hiszen rengeteg speciális szaktudású kollégát egyesít a szakma, így sokat tudnánk egymás 

segítségével fejlődni.  

Szívesen vennék részt az optometrista továbbképzések szervezésében is, valamint álmom egy 

magyar nyelvű és a kiemelkedő magyar szakmabeliek által összeállított Optometria könyv 

létrehozásában segíteni.  

Imre Annamária 

 



SZILÁGYI ZSOLT 

Déli Optika / Sterner Kft. 

Tisztelt MOI tagok! 

Szilágyi Zsolt vagyok és '78-ban születtem Vajdaságban.  

2000-ben csöppentem a szakmába. Az első lépéseket a Reiterben 

tettem meg és ámulattal figyeltem mennyire jól lehet haladni, tanulni kellő 

kitartással és elszántsággal. 10 év alatt szeretett szakmánk majd minden 

szegmensét tapasztalatam - multi élet: Vision Express – lencsegyártás; 

Tóbiás Optika - fúrt keret gyártás, műhelyezés; L'ottica – eladás; 

OpticWorld.  

2010-ben megnyitottam saját üzletemet a Déli Optikát. Itt a felsorolt 

területeken szerzett tapasztalatok segítettek, hogy megmaradjunk egy 

sikeresen működő klasszikus, "régi" vágású maszek optikának. Fent leírt és merített 

tapasztalatokból bátran jelentkeztem a BKIK által meghirdetett mestervizsgára. Ezt sikeresen 

megszereztem 2020-ban.  

A szeretett szakmánkon belül van még egy hobbim, ez a FABALA.  

Fa keretes szemüvegeket gyártunk az elejétől a végéig 2015 óta. Ez (is) egy hihetetlen utazás a 

kezdetektől a jelenig...  

Hiszem azt, hogy szakmailag készen állok, hogy segíteni tudjam az általam nagyra értékelt 

Ipartestület munkáját. 110 év kötelez mindannyiunkat, hogy minél stabilabbá és jobbá tegyük a 

testület hírét a mai modern világban.  

Üdvözlettel: Szilágyi Zsolt 

 

Gyártó- és nagykereskedelmi szekció elnökjelöltje: 

(A közgyűlést megelőzően a gyártó- és nagykereskedelmi szekció tagok választják ülésükön.) 

 

POLLER ROLAND 
Optik+ Kft. 

SZEMÉLYES ADATOK 
Név: Poller Roland 
Született: 1971.06.08., Bonyhád 
Egy gyönyörű kislány édesapja. 
 
SZAKMAI CÉL 
Célom, hogy a megszerzett sokéves tapasztalatommal segítsem a Magyar 
Optikus Ipartestület nagykereskedelmi szekciójának munkáját. Optika 
tulajdonosként és nagykereskedőként, saját márkás termékek forgalmazójaként, 
beszerzési társulás alapítójaként és szakmai találkozók szervezőjeként, napi 
szinten érzékelem és értem, hogy mire van szüksége a látszerészeknek és a 

gyártó nagykereskedőknek a harmonikus üzleti kapcsolathoz. 

HÁTTÉR 
1989-ben érettségi után, 91-ben elvégeztem a látszerész iskolát és tanulmányaimat tovább folytatva 
látszerész mester és optometrista kontaktológus lettem. Az Ofotért vállalatánál a dél és délkeleti 
régiók kontrollere, instruktora voltam 2 éven keresztül. 1994-től független látszerészként optikákat 
üzemeltetek. Az Optik+ Csoport és a Szemüveghitel program alapítójaként, valamint a VVP 
kontaktlencse és folyadék márka társtulajdonosaként segítem a független látszerészek munkáját. 
Szemüvegkeret nagykereskedőként a 90-es évek végétől Egyesült Államokból, Kanadából, 
Olaszországból, Spanyolországból, Kínából és Koreából is importáltunk termékeket, jelenleg pedig 



11 márkát disztributálok látszerészek számára. Tréningek szervezésével és szakmai tanácsadással 
is foglalkozom, az Optika Magazin marketing rovatának szerzőjeként folyamatosan jelennek meg 
cikkeim. Egy, a szakmának szóló könyvem is megjelent „Kisvállalkozások nagy lehetősége: A 
társulások” címmel. 
 

 

felügyelő bizottsági tag jelöltek: 

ERDŐS GÁBORNÉ 

Anna Optika Szalon / Anna Optika Szalon Kft. 

Az Anna Optika Szalon Kft alapító cégtulajdonosa, cégvezetője 

vagyok, 1989 óta optometrista.1994-ben egyéni vállalkozóként 

indítottam a vállalkozást, majd 2015-ben Kft-vé alakítottam át. 

Jelenleg két üzletem van. 

A Magyar Optikus Ipartestületnek 1994 óta vagyok tagja. 2014 óta 

elnökségi tagként is segítettem a MOI munkáját. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2011-ben az "Év 

kereskedője" kitüntetést adta és felkért a 13. kerületi Tagcsoport 

elnökségébe alelnöki poszt betöltésére. A BKIK-ban a mai napig 

elnökségi tagként tevékenykedek. Számomra fontos az érdekvédelem, 

ezért mindent elkövetek azért, hogy a Magyar Optikus Ipartestület a 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarával szoros együttműködésben, a Kamara támogatásával 

végezze munkáját és érjen el eredményeket. 

Az elmúlt időszakban elnökségi tagként rálátást kaptam az Ipartestület szervezeti felépítésén 

keresztül a szekciók és az elnökség egymásra épülő együttműködésére, és tapasztaltam, hogy az 

odafigyelő, ellenőrző, tagok érdekeit védő felügyelő bizottsági munka mennyit segít a 

vezetőségnek egy-egy döntés meghozatalakor, hiszen az elnökségi tagokra komoly kötelezettség 

is hárul. Felügyelő bizottsági tagként – hasznosítva az eddig szerzett tudást és információt – 

szeretném segíteni a továbbiakban is a MOI munkáját, szem előtt tartva az alapszabályban 

rögzítetteket és a tagság érdekeit. 

Erdős Gáborné 

Anna Optika Szalon Kft, tulajdonos cégvezető 

 

ZIMÁNYI GÉZA 

OpticOne Optika / Optic One Bt.  

optometrista, kontaktológus, látszerész mester 

Optikusi pályafutásomat 2001-ben kezdtem, 2006 óta az Optic One Bt 

tulajdonosaként, szakmai vezetőként dolgozom. 

Diplomámat 2009-ben szereztem a Semmelweis Orvos Tudományi 

Egyetemen, 2011-ben látszerész mestervizsgát tettem. 

Visus vizsgálaton túl foglalkozom kontaktlencse illesztéssel, szemnyomás 

mérést, retina vizsgálatot és  polateszt vizsgálatot is végzek. 

Célomként tűztem ki a gyermekek szemészeti eltérésének korai 

kiszűrését, felismerését. 

 

 

(A felügyelő bizottság harmadik tagjának jelölése még folyamatban.) 

 



szakértői bizottsági tag jelöltek: 

A 2018-ban megválasztott szakértői bizottság tagjaiból négyen továbbra is vállalták a tisztújításon 

való jelölést. Lemondott tisztségéről Tiszafalvi Gábor. 

Így szakértői bizottság elnökjelölt: Kiss Márk (Róna Optika) 

Szakértő bizottság tagjelöltek:  

Schmidt Helena (egyéni vállalkozó) 

Krüzsely Andrea (Noptiker Kft.) 

Polgár József (Carl Zeiss Vision Hungary Kft.) 

 

új jelölt: 

MOLNÁR JUDIT ESZTER 

Essilor Optika Kft. Senior Tréner, optometrista 

Tisztelt MOI Tagok! 

Az optika szakmába 2003-ban csöppentem bele, amikor az Ofotértben 

munkát kaptam. Kezdetben kiegészítő állásnak gondoltam, amíg a 

Tanítóképző Főiskolán befejezem a tanulmányaimat. Szerencsére a 

varázslat engem is beszippantott, így a diplomám megszerzése után is 

maradtam a szemüveg értékesítés mellett és elvégeztem a Látszerész 

képzést. 

Munkám az Essilor Optika Kft-nél 14 évvel ezelőtt kezdődött, akkoriban 

budapesti területi képviselőként a partnerekkel való kapcsolattartás volt a feladatom. A 

reklamációkezelések alkalmával volt alkalmam tapasztalatot szerezni a végfelhasználók 

panaszkezelésében és a szemüveglencsék titkainak feltárásában. A partnerek és a kollégák 

tudásának köszönhetően egyre bővültek az ismereteim, így elhatároztam, hogy - talán mert 

visszahúzott kicsit a szívem az első képzettségemhez - tanítani szeretnék.  

Elvégeztem a HR mesterképzést, ahol csoportvezetést tanultam, amely szintén nagy segítséget 

adott a munkámban. 

Kislányom születése után az Essilor vezetősége bizalmat szavazott nekem, új pozíciót nyitottak 

számomra, tréner lettem. Azt hiszem, a pozíció sikerét jól mutatja, hogy már a trénercsapat 

bővítésére is sor került. 

Azóta megszereztem az Optometrista végzettséget, és hogy a szakma minden oldalát 

megismerjem, Optikus Mester lettem. 

A Szakértői bizottság munkájához tapasztalataimmal szeretnék hozzájárulni, de emellett a 

kíváncsiságom és a fejlődés iránti igényem is hajt, hiszen tagadhatatlan, hogy a legtöbb tudásomat 

a reklamációkból merítettem.  

 

 

 

 


