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ÁLLÍTÓLAG NAGYON EGYSZERŰ, 
AMIT VÉGHEZVITT, MÉGSEM TUDJA 
SENKI UTÁNOZNI. HISZEN MI  
KELLETT HOZZÁ: EGY JÓ SZEM, AMI 
A JÖVŐBE LÁT, EGY NAGY CÉG,  
AMIBEN HINNI LEHET, ÉS EGY 

SIKERES BLOG, AMI 
SOSEM HAZUDIK. 
AZÉRT EZ MÉGSEM  
OLYAN EGYSZERŰ.
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Szeptemberben egyesült egykori sikercége, az XMS az iStyle-lal, 
így ön vezeti a Fashion Streeten található iStyle üzletet. 
Hogyan vezetett ide az út?
Műszerésznek tanultam, de nincsen diplomám, mert el kellett kezdenem 
dolgozni, hogy meg tudjak élni. Dolgoztam étteremben, pultoztam a 
Diákszigeten, aztán munkát kaptam egy PC-játékkölcsönzőben. Ahogy 
telt az idő, egyre inkább azt éreztem, hogy nem akarom, hogy különböző
főnökök korlátozzanak abban, hogy jobban menő üzletet hozzak létre. Úgy
éreztem, hogy saját vállalkozásba kell fognom. Mindez a kilencvenes évek
végén történt. Később néhányszor alaposan megbántam a vállalkozósdit,
hiszen nem könnyű műfaj, de aztán szép lassan egyenesbe jöttem. 
Csináltam egy barátommal egy PC-s játékkölcsönzőt és alkatrészüzletet
netkávézóval. Egyszerű ötletből indultunk ki. Ebből aztán később házi-
mozi-üzlet lett, akkoriban ez nagyon ment, engem pedig érdekelt a téma,
és ez a vállalkozás sikeres is lett. Aztán egyszercsak bejött az Apple. Épp 
meguntam a Windows-t, amikor 2003-ban megjelent a Power Mac G5, és 
vettem egyet 600 ezer forintért. Nem volt olcsó, de Apple terméket az 
ember hosszú távra vesz. Ahogy jöttek be az emberek a házimozi-üzlet-
be, folyton kérdezgették, mi ez a szép gép. 2003-ban századennyien
ismerték az Apple-t, azt sem tudták, hol lehet egyáltalán kapni. Úgyhogy 
nyitottam egy Apple-boltot. Akkoriban két-három hónapot kellett várni egy 
gépre. Márpedig én azt szoktam meg, hogy azt lehet eladni, ami van. Pénzt
tettem bele, mert azt akartam, hogy legyen raktáron minden. Mindenki 

In September your success company XMS merged with iStyle, so now
you manage the iStyle store on Fashion Street. How did your path lead
to this?
I studied to become a mechanic but never graduated because I had to start
working so I could earn a living. I worked in restaurants, was a bartender at
Sziget Festival and then I got a job in a PC game store. As time was going 
by I started to feel that I wanted to become my own manager and wanted
nobody to limit my ideas to establish a cool store. I felt I had to start my
own business. This all happened at the end of the 90’s and although later I 
regretted a couple of times that I became an enterpreneur, since it is never 
easy, we finally managed to become profitable. First I made a PC game and 
spare part store with an Internet cafe. We started with a simple idea and 
then this became a home entartainment centre which was very popular back
in those days and I personally was very interested in the topic as well. We 
succeeded and then all of a sudden Apple appeared. I was just getting bored 
with Windows when in 2003 I bought a Power Mac G5 for HUF 600k. It 
was not easy but you buy an apple product for years. As people were com-
ing into the home entertainment store, they kept asking what that beautiful
computer was. In 2003 about one in every 100 people knew about Apple, 
they had no idea where the products were sold. So I opened up an Apple 
store. Back then you had to wait 2-3 months for an Apple computer but I 
thought you can sell what you have so I made a serious investment so we
have stock of all the products. Everybody called me stupid that I believed

THEY SAY IT IS VERY EASY WHAT HE ACCOMPLISHED, STILL NOBODY 
WAS ABLE TO COPY HIS MODEL. WHAT HE NEEDED FOR SUCCESS WAS 
AN EYE THAT SEES THE FUTURE, A BIG COMPANY WHAT HE COULD 
BELIEVE IN AND A SUCCESSFUL BLOG THAT NEVER LIES. MAYBE IT IS NOT 
THAT EASY AFTER ALL.
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lehülyé-
zett, mert hittem a sikerben.

Azóta a világ legnagyobb cége lett. 

Ezek szerint megvan az a képessége, hogy látja, mi lesz 
sikeres és mi nem?

Szerintem a Tesla is nagyon sikeres lesz, tíz év múlva térjünk vissza 
rá.  Egy jó üzletember látja a trendeket. Aki az első szoláriumot behozta 

Magyarországra, biztosan multimilliomos lett. A házi mozival is ez volt a 
helyzet. Volt egy nagy korszaka, csak az a baj, hogy ennek nagyon hamar 
vége lett, mert a nagyáruházak a mi áraink töredékéért árulták a saját
rendszereiket. Az Apple cég azonban még mindig felmenőben van, ebben 
még van vagy öt év... mondjuk minden évben ezt mondom. Ha akarná, se 
igazán tudná most elrontani. Az igazi kérdés viszont nem az, én mit látok 
az Apple-ben, hanem hogy az Apple mit lát a jövőben. Hogy amit Jobs 
látott, vajon látják-e az utódai is.

Miben látja az Apple sikerét?
Volt egy Steve Jobs, aki a világ legjobb termékeit akarta létrehozni. Persze 
keresni is akart rajta, nem is igazán ő, hanem a befektetői. Nem ez volt
az elsődleges célja. Hitt abban, hogy meg tudja csinálni a világ legjobb
termékeit. Mániákusan ügyelt rá, hogy kívül-belül szerethető termékeket
állítson elő. Az Apple életében hatalmas áttörés volt, hogy megcsinálták 
az iPodot és köré építették az iTunes Store-t – amit Jobs személyesen járt 
ki a nagy zenei cégeknél. Ezáltal elkezdett kialakulni egy ökoszisztéma. A 
zenészek elkezdték használni az iPodot, és ezáltal a tömegek is használni
kezdték. Most ott tartunk, hogy ha veszel egy BMW-t, akkor össze tudod 
kapcsolni az iPhone-oddal. Ez az, amit más nagy cégek egyhamar nem
fognak tudni utolérni.

Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Miért van az Apple termékekre várólista?
Sokan mondják, hogy az Apple mesterséges hiányt teremt, pedig nem így 
van. Sokkal inkább hátrány, mint előny, hogy minden új termék meg-
jelenésekor küzdenie kell a piacon. Ők mindenben nagyon hatékonyak. 
Például az iPhone csomagolása azért ilyen kicsi, hogy minél több felfér-
jen a hajóra, ami Kínából érkezik. Amikor elkészül egy új termék prototí-
pusa, felépítenek egy gyártósort, és egészen a gyártófolyamat végéig azt 
használják. Tehát most nagyjából ugyanannyi iPhone-t gyártanak, mint 
tavaly szeptemberben. Minden ki van centizve, hogy ne kelljen sokat 
raktározni, és heti félmillió darabnál többet nem tudnak előállítani. Egy 
típus piacra dobásakor nagyobb a kereslet, de  nem lehet plusz gyártósort 
építeni, mert az ablakon kidobott pénz lenne.

Milyen szerepet játszik a Handras blog az üzlet sikerében?
2006-ban kezdtem el a blogot, és azóta kivétel nélkül csak olyan termékről
írtam jókat, amelyet magam is megvennék. Soha nem csinálok olyat, ha

vala-
miből rajtunk ma-
rad 500 darab, leírom, milyen 
jó dolog, hátha megveszik. Azért hiszik el 
az olvasóim, amit írok, mert sosem verem át őket. 
Megvan az a réteg, amelyik tudja, hogyha nekem jó, akkor 
neki is jó lesz az a termék. A blog nagyon hosszú folyamat volt, 
1800 posztot írtam eddig.

Hogyan indult?
Az Apple miatt indítottam el, ahogyan emiatt kezdtem el újra fotózni és 
videózni is, ugyanis amikor megvettem az első Machintososmat, rajta
voltak az ehhez való szoftverek. Annyira jók voltak, hogy akartam őket 
használni. És mivel elkezdtem fotózni és videózni, és rendelkezésre állt
egy blogalkalmazás, kipróbáltam, hogy milyen. Akkor kezdődött a blogo-
lási őrület, én sem akartam kimaradni. Aztán elég hamar átálltam Wordpress 
rendszerre. De a blogom nemcsak az Apple-ről szól. Nemrég például a 
barátnőmről írtam, ugyanis valaki szólt, hogy a nevem kapcsán mire keres-
nek a leginkább az emberek, és észrevettem, hogy „H András barátnőjére”, 
úgyhogy írtam egy posztot arról, hogy kicsoda ő. De a blog jó arra is, 
hogy néha kiengedjem a gőzt. Könnyen felidegesítem magam, s ha 
bármi az idegeimre megy, és leírom a blogban, már meg is nyugszom. 
Az írás az életemről szól. Ennek pedig nagy részét teszi ki az Apple, hisz 
az ő márkájukat forgalmazom. Amúgy a politikai témájú posztok kap-
ják a legtöbb kommentet, és ezt követik a konkurencia bírálásáról szóló
bejegyzések.

Milyen változással járt az életben, hogy egyesült az XMS és az iStyle?
A közönséget, a vásárlókat ez nem érdekli olyan nagyon. Amikor 
készültünk a nagy bejelentésre, komolyan tartottam tőle, hogy az 
emberek nem fogják jó néven venni, hogy megölöm a szeretett kis 
cégüket, és beolvasztom a nagyba. De igazából semmi nem történt. Néha 
olyan, mintha nem is lett volna soha ez az XMS nevű cég. Az én arcom 
ugyanaz, én ugyanazt csinálom. A blogomon ugyanannyi poszt van, 
mint azelőtt, nem lettünk drágábbak, szinte minden maradt a régiben. 
Azért csináltuk ezt az egészet, hogy minden jobban működjön, a két cég 
erősségei összeadódtak, és ez jó döntés volt.  Új kihívások előtt állok 
nap mint nap, és nem kell rettegnem, melyik nap nyom le a konkurencia. 
Tudtam, hogy így lesz, különben nem csináltam volna.
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in the success of Apple which now is the biggest company in the 
world.

So you have the ability to see what becomes successful and what 
does not?

I think Tesla is going to become very successful, let’s see in ten years. A 
smart businessman sees the trends. The person who first introduced tan-

ning beds in Hungary is now definitely a billionaire now. The same was 
with home entertainment centres. There was a very successful period when 
it was introduced, unfortunately it did not last long because huge chains
sold similar products for much less than we did. Apple though is still going 
up I think, it has about five more years I would say… well, I say this every
year. But even if they wanted to, they could not ruin the brand. The real 
question is though not how I see Apple’s progression but how they see 
themselves. Whether the new generation still sees what Jobs saw.

Why do you think Apple became so successful? 
There was Steve Jobs who wanted to create the best 
possible products in the world. Of course he 
also wanted to profit, well mostly 
his investors did anyway. 

But 
his main pur-

pose was not money, 
he honestly believed he would 

be able to create the best products in 
the world. He was a maniac and only accept-

ed solutions which were perfect both in the inside 
as well as on the outside. The big breakthrough in Apple’s life 

was when they created the iPod and built iTunes Store around it — Steve 
Jobs personally arranged that with the major music companies. This is 
how the ecosystem started and then musicians started using iPods and now
everybody uses them. These days if you buy a BMW, you can connect 
your iPhone to it. This is an advantage that other big companies will have 
difficulties to conquer.

Let’s get one thing straight. Why are there waiting lists for Apple products?
Many would say, Apple is generating an artificial deficit, but it is not true, 
it is very bad for them. Something they have to fight every time a new
product is launched. Apple is very effective in everything. The package of 
the iPhone is small for a reason — the smaller it is, the more boxes can be 
shipped at once from China. When a new product prototype is ready, they 
would build up a production line dedicated to it and however long that
particular product is being produced, they use the same line. So today they
produce about the same amount of iPhones as in last September. Every-
thing is very cautiously designed, they do not have a large stock and they 
cannot produce more than half a million items a week. Of course at the
beginning the demand is bigger, still it would be impossible to build extra 
production lines which would not be used later. It would be wasted money.

What role does the handras blog have in your business success?
I started the blog in 2006 and ever since I always wrote good reviews
on products I also would buy for myself. I never use it for commercial
reasons, for example if we cannot sell 500 pieces of a product, I would not
write how great it is so people may buy those. My readers believe what I
write because I never lie to them. There is a certain audience who knows 

that if something is good for 
me, they will also like it. 
The blog is a very long 
process, I wrote 1800 
entries so far.

How did it 
start?
I started 
it 

because of Apple. 
As I also restarted to take photos and videos because of Apple, 

because when I bought my first Apple device, I tried the relevant applica-
tions and they were so good, I just wanted to use them. So I started taking 
pictures and shooting videos and I also had the Apple blogging app, so 
I tested what it was like. That was when the blogging craze started, I did 
not want to miss that. Then I pretty soon switched to WordPress. But the 
blog is not only about Apple, a while ago I wrote about my girlfriend 
because someone told me to check what is the most frequent search when
people google me and I found that it was H Andras’s girlfriend. So I wrote 
a post about who she is. The blog is also a good medium for me to calm 
down. I lose my temper easily and when something pisses me off, I just 
write a post about it and it calms me down immediately. The blog is about 
my life, and a large part of my life is about Apple since I manage an Apple 
store. The most comments however come for the political posts followed 
by the post criticizing the competition. 

What changes are there in your life now that XMS and iStyle merged?
The audience and the customers are not very interested in this apparently. 
When we were getting ready for the big announcement, I was seriously
worried, that people would be mad at me that I kill their beloved little 
company and merge it with a big one. But nothing really happened, some-
times it seems that XMS never existed. My face remained the same; I go
on doing my job. My blog has the same posts, we are not more expensive,
and almost everything is the same. We did this all to improve the operative 
system, the strengths of the tow companies added up and this was a good
decision. I have to face new challenges every day and this way I do not
have to worry when the competition wins over me. I knew it would work,
otherwise I would not have done it.

A BLOG AZ ÉLETEMRŐL SZÓL. ENNEK PEDIG NAGY RÉSZÉT TESZI KI AZ 
APPLE, HISZEN APPLE BOLTOT VEZETEK. 
THE BLOG IS ABOUT MY LIFE, AND A LARGE PART OF MY LIFE IS ABOUT 
APPLE SINCE I MANAGE AN APPLE STORE.
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