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véleményem szerint csak arra jók, hogy impulzusokat, egyegy jó ötletet 
adjanak az embernek. Kész receptek, rendszerek nincsenek, a vezetés gya
korlatilag művészet, amit tanulni nem nagyon tud az ember. A meglévő 
készségeket lehet ugyan finomítani és módszereket adaptálni, de úgy 
gondolom, ez 70%ban hozott tulajdonság és csak 30%ban tanulható. Az 
egyik fontos módszer viszont, amit egy vezetőnek ismernie kell, az a saját 
feladatainak és időbeosztásának tudatos szervezése. Egy vezérigazgató
nak nem egyedül kell megoldania minden feladatot. Ahol így van, annál 
a cégnél borzalmas állapotok lehetnek. Olyan légkört és szervezettséget 
kell kialakítani, ahol mindenki tudja, mi a feladata, mi az elvárás, valamint 
milyen elismerés éri a munkatársat, amennyiben azt teljesíti. Ha ez jól mű
ködik, akkor az első számú vezetőnek elég ideje marad a napi feladataira, 
a kapcsolatai ápolására, a cég jövőképének alakítására és a saját maga 
képzésére is. Ezt persze nem órarendszerűen tervezhető, de havi szinten 
ennek mindenképpen működni kell.

példaképek és karizma
szerencsés vagyok, hiszen e téren volt kitől tanulnom, és természe

tesen vannak példaképeim. Mindenképpen meg kell említenem például 
a hajdan volt anyavállalati igazgatómat, Jeszenszki István urat. Ő korát 
meghaladó módon vallotta és gyakorolta ezeket az elveket annak ellené
re, hogy abban az időszakban, a ’80as években még egy kicsit más világ 
volt. De említhetnék két számomra meghatározó, nagyformátumú japán 
professzort is, Matsuda és shiba professzor urakat. Mindkettőjük munkás
ságából rengeteget tanultam, sőt shiba professzorral egy kézfogás erejé
ig személyesen is találkozhattam. többek között az ő példájuk kapcsán 
tapasztaltam meg azt is, hogy a vezetői karizma mennyire fontos. Ugyanis 
ha egy vezető azt mondja, hogy utánam, de aztán mindenki más irányba 
megy, azzal sajnos csak bukni lehet. A biztos út a sikerhez, ha egy vezető 
azt mondja, „utánam, fiúk!”, és a csapat egységesen utána is megy, és az
tán közösen dolgoznak a kitűzött célok elérésén. Persze ez csak elmondva 
ilyen egyszerű, a valóságban ennek megvalósítása hosszabb folyamat ré
sze. Viszont ha ez jól működik, a siker garantált.

kézzel fogható eredmények
Ennek a bizonyos folyamatnak az eredménye nálunk akkor kezdett 

kézzel foghatóvá válni, amikor az első sikerek megérintették a cég minden 
munkatársát – ez a 2000es évek elejétől, az IsOtanúsításoktól datálható. 
Az északAlföldi Minőségi Díj átvétele mérföldkő volt, onnantól már jóval 
könnyebb volt ezen az úton haladni. Ugyanis a kollégák elhitték, hogy 
Nyíregyházán – vagy éppen Ibrányban, netalán Újfehértón – is lehet úgy 
dolgozni, ahogyan Európa jobb részein egy vízműben dolgozó munkatár
stól elvárják. Miután ebben sikeresek lettünk, és a további díjak elnyerése 
hitelt adott ezeknek a törekvéseknek, a munkavállalói csapatunk szárnya
kat kapott. A társaságnál lelkes követői lettünk az európai kiválósági kul
túrának, ami egy fantasztikus lehetőség annak, aki ezt felismeri. Megtanít 

mi leszek ha nagy leszek, véletlenek márpedig nin-
csenek

A gyermek és kamaszévei alatt mindenki átmegy különböző vágyak, 
álmok sorozatán, mi is szeretne lenni felnőtt korában. Azonban az, hogy 
én végül mégis ezt a szakmát választottam, jócskán a véletlennek kö
szönhető. Harmadik évfolyamos gimnazista voltam, amikor a bátyám az 
építőiparban dolgozott, s nyáron sokat jártam ki hozzá a munkaterületre. 
Végtelenül érdekesnek tűnt számomra, mivel éppen az északi vízművön, 
pontosabban a víztároló medencék építésén dolgoztak. Ez engem már 
akkor és ott rendkívüli módon megkapott. Nem is maga az építkezés, ha
nem inkább a vízellátás része. tulajdonképpen már onnantól érlelődött 
bennem, hogy engem valójában csak ez érdekel, a jövőben ezzel szeret
nék foglalkozni. Ott éreztem meg először, micsoda izgalmas dolog létre
hozni ezeket a hatalmas műtárgyakat, teljes vezetékrendszereket, s utána 
mindezt működésben is tartani.

alázat és felelősség
Egész pályafutásom alatt végig arra törekedtem, hogy az elvállalt fel

adatokhoz alázattal azonosulva, a lehető legjobb megoldásokat próbál
jam kihozni minden olyan dologból, amit elkezdtem és ami mellé odaáll
tam. Nálam ez valószínűleg „születési hiba”, hiszen mihelyst módom lett rá, 
igyekeztem ezek alapján alakítani a cselekedeteimet. Elég korán fel kellett 
ismernem ugyanis: hogy egy feladatot hogyan végeznek el (összecsapják 
vagy tisztességesen befejezik) és hogy milyen sikert ad az elvégzőjének, 
időbeni ráfordítás tekintetében nincsen nagy különbség. Viszont a vég
eredmény tekintetében az a bizonyos különbség óriási.

Munkám során végig ezt az elvet vallottam, és igyekeztem ezt a kör
nyezetemre is kisugározni, többkevesebb sikerrel. Hiszen egy olyan cég 
első számú vezetőjén, amely háromszázezer embert lát el és négyszáz 
munkavállalót foglalkoztat, nagyon nagy a felelősség. Ha ez a vezető csak 
egy kicsit is igényesebb az átlagnál, mindenképpen megpróbálja a kör
nyezetében lévő munkatársakat is arra formálni, hogy a saját feladataikat 
ők is igényesen, tervezetten végezzék el. Ugyanis a társadalom – főleg egy 
ilyen megosztott társadalom, mint a magyar – csak akkor tud normálisan 
működni, ha az egyének, a munkavállalók és a családtagjaik is elégedettek 
és sikeresek. A vezető felelőssége, hogy képese sikerélményt adni a kör
nyezetében/alárendeltségében dolgozó munkatársak lehető legnagyobb 
részének. Hiszen aki a munkahelyén sikeres, az a magánéletben is sokkal 
inkább esélyes erre. Akkor más szemlélettel neveli a gyermekeit, másképp 
alakítja a társadalmi kapcsolatait, az egész életvezetése másképp alakul, 
ami adott esetben a mentális állapotára is alapvetően hatást gyakorolhat.

„a vezetés gyakorlatilag művészet”
Amikor a szakmát elkezdtem, nem egyből vezetőnek készültem. Az 

évek során aztán sokat tanultam, és nagyon sok, vezetéselméleti isme
reteket tartalmazó szakirodalmat és könyvet elolvastam. Ezek azonban 
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szágos összehasonlítás alapján is – kedvezők az árak. A munkatársak ol
daláról nézve pedig a cég átlagkereseti szintje a magyarországi szakmai 
rangsorban meglehetősen előkelő helyet foglal el, és ha azt is figyelembe 
vesszük, hogy ez az ország egyik legszegényebb megyéjében elért átlag
kereseti szint, akkor úgy gondolom, amit e kérdésben megtehettünk, azt 
megtettük. A legnagyobb siker a mai viszonyok között éppen ezeknek az 
eredményeknek a fenntartása lehet. Nem könnyű, mert látjuk, hogy a szak
mapolitika borzasztó gyors és sokszor kiszámíthatatlan átalakulási folya
maton megy keresztül, a mai világ pedig az értékeknek nem mindegyikét 
tiszteli. Odáig még el kell jutnia ennek a társadalomnak, hogy felismerje: 
a cégkultúra és az értékközpontú vezetés termeli ki a forintot, nem pedig 
fordítva. De véleményem szerint egy olyan erős összetartó közösséggel 

és stabil kondíciókkal rendelkező vállalat, mint 
a NyírségVíz zrt., napjainkban sem lehet rossz 
helyzetben!

a közeli és távoli elfoglaltságai,
céljai, tervei

Jelen pillanatban rendkívüli módon élve
zem a szabadságot, a jó időt – és ezzel egyenes 
arányban a kerti munkát –, és hogy nem kell 
állandóan a telefon után kapkodnom. Nem kell 
állandóan abban a helyzetben lennem, amikor 
nem tudom, hogy a következő órákban vagy 
napokban biztos, hogy biztosan azt fogome 
csinálni, amit elterveztem, mivel a történet 
sok szereplős, és mások is írhatják. Aki a mi 
szakmánkban vezetői pozíciót tölt be, az tudja, 
hogy ez a munka milyen borzasztó fegyelmet és 
szabályozottságot követel. Véleményem szerint 
éppen ezért kell választania az embernek egy 
olyan tevékenységet, amely ezután a hihetetlen 
fegyelmezettség után a szabadság élményét 
biztosítja számára – és nem csak a nyugdíjas 
éveire! Nekem talán éppen ezért az egyik ked
venc elfoglaltságom a zenehallgatás, egész 
pontosan a jazzzene hallgatása, hiszen ez a 

maga stimulativitásával, izgalmával teljesen magával ragad, elvarázsol 
és tökéletesen kikapcsol! Másik kedvenc időtöltésem pedig – ami a jazz 
izgalmával ellentétben szinte relaxál – a XIX. század végén, a XX. század 
elején alkotott festőművészek tárlatainak megtekintése. A feleségemmel 
együtt nagy rajongói vagyunk az ebben a korszakban alkotó művészek
nek. Ha csak lehetőségünk adódik rá, egyegy rangosabb kiállítás kedvéért 
még Bécsbe, Prágába, netalán Münchenbe is ellátogatunk. Ez számomra 
rendkívül nagy gyönyörűséget jelent és mindig mélyen megérint. Jobban 
értem általuk az adott korszakot, és végtelenül tisztelem a művészeket, 
akik ezeket az alkotásokat létrehozták. A közeljövőre vonatkozóan pedig 
további határozott célkitűzésem, hogy becsületesen megtanuljak angolul, 
másik kedvenc nyelvem, az olasz tanulásával együttesen.

és hogy melyek a távolabbi céljaim, terveim? Ahogy említettem, a tör
ténet sokszereplős és sokan írják…

gondolkodni, rendszerbe fogottan 
látni azokat az eszközöket, amelye
ket differenciáltan és céltudatosan 
kell alkalmazni annak érdekében, 
hogy magához mérten mindenki a 
lehető legjobb teljesítményt tudja 
nyújtani. Nagyon sokan ezt nem 
így látják, másképp gondolják, pe
dig az európai kiválósági kultúra 
nem „csak és kizárólag” a minőség
ről, hanem valójában erről szól.

Felmerülő nehézségek
természetesen a kitűzött célok 

eléréséhez vezető út során vannak 
nehéz pillanatok és időszakok, hi
szen egy vezető szeme előtt lebeg
nie kell egy jövőképnek, víziónak, 
amit szeretne elérni. és egy külső 
tényező, egy külsős ember, adott 
esetben akár a tulajdonos sem biz
tos, hogy elsőre belátja, hogy az ő 
szempontjából ennek a víziónak 
mi is az értelme. Azt nézi, tényleg 
praktikuse, kelle egyáltalán. De 
nem szabad megijedni attól, ha ezeket a törekvéseket elsőre csak keserű 
szájízzel, vagy éppen el sem fogadják. tudni kell küzdeni értük. A Nyírség
víz zrt.nek most éppen 58 tulajdonosa van. Ez 58 polgármestert jelent, 
s mindegyikük más kultúrával, más szocializációval, más háttérrel gya
korolja tulajdonosi jogait. sohasem okozott számomra problémát, hogy 
adott esetben, mondjuk, nem mindenki lelkesedik azért a célért, amit mi 
el szeretnénk érni. De nem szabad ezeket a célokat elfelejteni és feladni. 
Véleményem szerint egy dolog fontos, mégpedig a szervezet érdekér
vényesítő képessége. Ez sohasem konfliktusok nélküli, ez bizony mindig 
küzdelem. Egy küzdelemben pedig időnként lehet vereséget szenvedni 
és lehet kompromisszumokat kötni, de a mi utunk azt bizonyította, hogy 
ha az a bizonyos vízió és a célok jók, és egyeznek a környezetben lévő 
stakeholderek érdekeivel, akkor azok előbb vagy utóbb elfogadást nyer
nek és teljesülnek.

Ha kívánhatnék…
Mindenképpen azt kívánnám, hogy a Nyírségvíz továbbra is azon 

az úton járjon, amelyiken eddigi sikereit elérte. Ugyanis ezek a sikerek 
büszkévé tehetik a cég valamennyi csoportját. Csak néhány példával alá
támasztva: a tulajdonos szempontjából kiváló a szolgáltatás minősége és 
nagyon jó a működés hatékonysága; a fogyasztók szempontjából – or
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