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Pilhál Zsolt a Reconcept Kft. alapító partnere, vezetője. A társaság nehéz helyzetben lévő vállalatok pénzügyi rendezésével, reorganizálásával és adósságkonszolidációk támogatásával foglalkozik.
Közgazdászként, pénzügy–vállalatértékelés szakon végzett. 2000-től 9 éven át
a Raiffeisen Bank kötelékében dolgozott
több pozícióban, végül a nagyvállalati és
projektfinanszírozási üzletág vezetőjeként.
A Reconceptet 3 éve alapította. Nős, 2
lánygyermek édesapja.

Reményeim szerint kiszámíthatóbb
és nyugodtabb.

7.

Mit tenne ma másképp, ha
újra pályakezdő lenne?
Nem sok mindent tennék másként, talán néhány évig külföldön is
dolgoznék.

8.

Kit tart a legfontosabb történelmi személyiségnek?
Kossuth Lajost.

9.

Melyik könyvet olvasta a legutóbbi alkalommal?
Csáth Géza: A varázsló halála című
novellagyűjteményt.

10.

Ki a kedvenc mesehőse?
A nagy ho-ho-horgász: rendíthetetlen, kitartó, pozitív gondolkodású és nagy barátja a halaknak,
akiket egyébként ki szeretne fogni.

Pilhál Zsolt
1.

Melyik a leg jobb tanács,
amelyet valaha kapott?
Az életben való boldoguláshoz alázat
szükséges. Ez a hozzáállás tesz minket képessé többek között az éjszakai
tanulásokra, a hosszú túlórázásokra vagy gyermekeink felnevelésére.

2.

Melyik tanácsot adná tovább
a gyermekének?
Az életben mindvégig tudatosan és
nyitottan kell élni, mindig készen a
folyamatos tanulásra.

3.

Mely tanácsot bánta meg,
hogy megfogadott?
A cél szentesíti az eszközt – ez egyszerűen valami tévedés, legfeljebb
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bizonyos helyzetekre igaz, akkor is
maximum utólag.

4.

Mitől lesz valakiből igazán
jó vezető?
Ha elkötelezett, megbízható és üzleti szemléletű. Fontos, hogy ezek a
tulajdonságok mindenki felé egyformán érvényesüljenek: a felettesek, a beosztottak, az ügyfelek és a
partnerek felé egyaránt.

5.

Mi az, amit leginkább becsül
egy munkatársában?
Lojalitás és üzletorientáltság.

6.
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Milyen lesz Magyarország
2020-ban?

11.

Ha nyerne 100 millió forintot, mire költené?
Egy-két nehézségekkel küzdő vállalatba fektetném be, illetve fejleszteném a saját vállalkozásomat.

12.

Hol élne legszívesebben?
A Balaton-felvidéken vagy
valahol Barcelona környékén.

13.

Mely hibát tudja a leg inkább megbocsátani?
Azokat a hibákat, amelyeket utólag
ki lehet javítani és amelyekből tanul
is a hibát elkövető.

+1.

Mi a sikereinek titka?
Szerencse, kitartás, teherbírás és bátorság. 

