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Soltész Attila középiskolai tanulmányait iskolánkban
gépgyártástechnológia szakon végezte 1991 és 1995
között. Legfőbb mentora a fizikát oktató Zsigó Zsolt
volt, akitől jó természettudományi alapokat kapott.
Közéleti, érdekképviseleti affinitása már ekkor
megmutatkozott, két éven keresztül az iskolai
diákönkormányzat elnöke volt.
1995-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen tanult tovább, ahol korábbi tapasztalatait
kamatoztatva információgazdálkodás szakirányon végezte a mesterképzést. Egy évig az Egyesült
Államokban tanult nyelvet és szoftverminőség-menedzsmentet. Diplomát 2001-ben szerzett,
diplomamunkáját az SAP rendszerek bevezetéséről írta.
Első munkahelyén is ipari vállalatirányítási rendszer bevezetésével foglalkozott, majd az
Informatikai Kormánybiztosságon volt stratégiai szervező. 2002. és 2008. között főképpen
közigazgatási információs rendszerekben lett szakértő, mígnem 2008-tól szülei gépipari
vállalkozásánál kezdett dolgozni. Főképpen folyamatszervezéssel, vállalatirányítási rendszerekkel
és automatizálással foglalkozott.
2007-ben húsz társával megalapította az Informatika a Társadalomért Egyesületet, amely jelenleg
is a legnagyobb közigazgatási és információs társadalom témakörű konferenciákat szervezi
Magyarországon. Az egyesületnek a 2007-es alapítás óta elnöke. Már ezekben az években segítette
középiskoláját, hogy a sikeres „Bánkirobot” programot még szélesebb körben megismertesse.
2014-ben Dr. Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter, munkájáért az „Információs
Társadalomért” díjjal tüntette ki.
2015-től szülei halálát követően átvette az ekkorra már közel száz fős családi vállalkozás, a 4S2000 Kft. irányítását. A 2015 óta eltelt időben a cég életét az expanzív és az intenzív fejlődés
határozta meg. Mind a cég létszáma mind az árbevétel növekedett, egyre több fiatal gépésznek
lehetőséget adva a szakma elsajátításában.
A 4S-2000 Kft. évtizedek óta otthont ad a bánkis gépész diákoknak nyári gyakorlaton, de a 2017.
év eleje óta együttműködési szerződés keretében az egész év során gyakorlati órákat is vesznek a
középiskolások. A vállalat a 2018/19-es tanévtől kezdődően a Nyíregyházi Egyetemmel duális
képzést is megvalósít gépészmérnök hallgatók részére. A 4S-2000 Kft. 2018 nyarán szerezte meg a
felnőttképzési engedélyt nyolc gépipari szakmára vonatkozóan. Soltész Attila irányítása alatt a cég
területe másfélszeresére növekedett, megszerezve a korábbi Nyírdinamika Kft. tanműhelyeit is.
Soltész Attila elkötelezett a társadalom versenyképességének javításában, abban, hogy minél
többen válasszák a versenyképes szakmákat. Több előadást tartott a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Modern Vállalkozások Programja keretében. Megrögzött híve az informatizálásnak és
a hatékonyság növelésének, cégét jelenleg az ipar 4.0 szellemiségében fejleszti, hogy a régió a
nemzetközi munkamegosztásban a magas hozzáadott értékű munkákban járjon élen.

