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Zsebők Lajos: Nézzük csak rögtön az elején 
– azután jöjjön az életút –, mit értsünk a fel-
vetésén.
Galambos Péter: A magam részéről igyekszem 
rendszerben gondolkozni és sorra venni, hogy 
egy döntésnek milyen hatásai lesznek. Mert va-
lós probléma az, hogy egy önkormányzatnak 
nagy gondot jelent beletenni a víziközmű-re-
konstrukcióba a maga egyharmadát. Ezenkívül 
lehet festeni, milyen haváriahelyzeteket okoz-
hatnak a lepusztult ellátórendszerek, de a leg-
jobb, ha sorra vesszük az összes körülményt.

Zs. L.: Melyek ezek? 
G. P.: Kétségtelenül az első dolog, hogy kelle-
metlen következményekkel kell számolnunk, 
ha nem kezdjük meg a rekonstrukciót. Hogy a 
szükséges beavatkozások elmaradása milyen 
fenyegetettséget hordoz magában, azt sajnos 
csak a haváriahelyzetek fogják megmutatni. E 
súlyos kérdéshez társítható a „honnan lesz rá 
pénz” kérdése. Azonban emellett figyelembe 
kell venni, hogy milyen többletértéket hordoz, 
ha valóban beindulnak ezek a felújítási mun-
kák. Itt is az elején említendő, hogy növekszik 
az ellátásbiztonság, de hozadék az is, hogy 
csökken a sokat emlegetett hálózati veszteség, 
és cél kell, hogy legyen a fokozatosan javuló 
vízminőség. A felújítási munkák megrendelés-
állományt, stabil munkát, bevételt jelentenek 
a tervezőknek, a kivitelezőknek és nem utolsó 
sorban a beszállítóknak, hogy magunkat sem 
hagyjam ki. Ezzel rögtön egy fontos és jelen-
leg gyorsan fejlődő nemzetgazdasági ágazat-
ba helyeztük a rekonstrukció kérdését, ez az 
építőipar. A stabil és tervezhető bevétel bizto-
sítja többek között a munkahelyteremtést, az 
ágazaton belüli jövedelmi viszonyok fejlődé-
sét, valamint beszállítói oldalon is a kivitelezési 
és gyártási technológia fejlesztését. Tehát a re-
konstrukciós ráfordítást nem jó, ha úgy szem-
léljük, hogy kényszerűen elő kell teremteni, 
és el kell költeni. Nagyon nem helyes, ha ezt 

 ablakon kidobott pénznek fogjuk 
fel. A rekonstrukcióra fordított for-
rások nem csupán a rendszereink 
rendbetételéhez fontosak, hanem 
szinte azonnal visszakerülnek a 
gazdaságba, és élénkíti azt. Vala-
mint továbbra is hangsúlyozom 
a technológiai fejlődést a szolgál-
tatásban, a tervezésben és a ki-
vitelezésben, ami egy fellendülő 
szakaszban szokott megélénkülni. 
Sokszor mondják nagyjaink, a ma-
gyar vizes tudás…

Zs. L.: Innen folytatjuk, megígé-
rem, de szeretném, ha előbb meg-
tudhatnánk, ki az, aki e dolgokat 
állítja. Jöjjön az életút.
G. P.: Még annyit, hogy minden döntéskor 
rendszerben célszerű gondolkodni…

Zs. L.: Ez is sorra kerül, tehát az életút.
G. P.: Miskolcon születtem, és az égvilágon 
minden oda kötött a tanulmányaim befejez-
téig. Édesanyám üzemorvos, édesapám moz-
donyirányító. Nem mozdonyvezetőre kell gon-
dolni, hanem arra az emberre, aki a toronyból 
irányítja a szerelvényeket. Tehát édesanyám 
emberekkel foglalkozik, édesapám pedig ki-
fejezetten és erősen műszaki beállítottsá-
gú. E kettősség határozza meg az életemet a 
mai napig. Nekem éppúgy fontosak és érde-
kesek a műszaki kérdések, mint az emberek 
viselkedése, az emberek sorsa. Nagy kérdés 

volt eldönteni, milyen irányba induljak, végül 
gépipari technikumba, illetve szakközépisko-
lába jelentkeztem, ami eldöntötte azt is, hogy 
az érettségit és a technikusi minősítőt köve-
tően a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Ka-
rán tanultam tovább, és szereztem diplomát 
2004-ben. Egyetemi tanulmányaimat megsza-
kítottam, mert egy ösztöndíj elnyerésével a 
Düsseldorfi Műszaki Főiskolán tölthettem egy 
esztendőt. A miskolci  egyetem nagyon sok irá-
nyú képzést adott, mert a gépészeti kérdések 
mellett hidraulikával, geológiával, gépészet-
tel is foglakoztunk. Sokat tanultunk a vízről is, 
hiszen a bányászat egyik lényegi kérdése, ho-
gyan emeljük ki a vizet, hogyan  vezessük el, és 
hogyan kezeljük. Az ellátóhálózatokhoz pedig 
 Düsseldorfban kerültem közel, ahol a víz és a 

A rekonstrukcIó nem 
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Amúgy is azon voltam, most már jöjjön egy víziparos. 
Galambos Péter felkeltette az érdeklődésem, amikor 
a legutóbbi igazgatói értekezleten hozzászólásában 
azt mondta az államtitkárnak és mindannyiónknak, a 
rekonstrukciós alap létrehozásakor arra is gondoljunk, 
hogy egy százmilliárd forintos ráfordításnak milyen 
gazdaságélénkítő hatása lehet. Ez egy új megközelítés, 
elhatároztam, kikérdezgetem.
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szennyvíz mellett a gáz- és az elektromos szol-
gáltatás is része volt a tananyagnak. Külhoni 
évem legfőbb hozadéka azonban az volt, hogy 
megtapasztalhattam a német mentalitást és 
gondolkodásmódot, és tovább tökéletesítet-
tem német nyelvtudásomat.

Zs. L.: Ennyi tudással felvértezve hová ment 
dolgozni?
G. P.: Egy autóipari beszállítóhoz, ahol mint 
üzemvezető elsősorban  lézeres megmunká-
lással foglalkoztam. Az autóipar beszállítói 
szegmense egy rendkívül leszabályozott és 
nagy műszaki elvárásokat támasztó terület, így 
itt elsősorban gépészeti és logisztikai vonalon 
kellett jól megállnom a helyem.

Zs. L.: Mégsem ott folytatta.
G. P.: Két év után egy német tulajdonú cég, a 
WILO Magyarország Kft. keresett területi mér-
nök kollégát, és oda jelentkeztem. Szerettem 

a kizárólag műszaki jellegű termelésirányítást, 
de vonzott ez a lehetőség – és itt jön elő a ket-
tősség –, hiszen egyszerre foglalkozhatok mű-
szaki kérdésekkel és emberekkel is, mert az ér-
tékesítés számomra ezt jelenti. 

Zs. L.: Már megint ez a német mentalitás. Mit 
értsünk ez alatt?
G. P.: Igazak a sztereotípiák. A németek álta-
lában pontosak, következetesek, szervezettek, 
és az egyes kérdésekhez mindig az adekvát 
válaszokat keresik, és addig nem nyugszanak, 
amíg meg nem találják. Ráadásként rendszer-
ben képesek gondolkozni.

Zs. L.: Már megint, rendszerben gondolkozni! 
G. P.: A problémák és azok megoldása nem 

önmagukban áll, és a következmények sem 
önmagukban valók. Figyelembe kell venni a 
teljes problémastruktúrát, ugyanígy az egyes 
megoldási lehetőségeket, illetve ezek feltéte-
leit, és főként a lehetséges összes következ-
ményt,	 akár	 pozitívak,	 akár	 negatívak.	 Úgy	 is	
mondhatom, egy pontból ki kell terjeszteni 
térbe a gondolkozásunkat, de hozzáteszem azt 
is, hogy a negyedik dimenzióban, az időben, 
vagyis a teljes életciklusban is vizsgálnunk kell 
döntéseinket.

Zs. L.: Így legyen, de térjünk vissza a WI-
LO-hoz és a kereskedéshez.
G. P.: Nem kereskedéshez, hanem értékesítéshez. 

Zs. L.: Miért, nem mindegy?
G. P.: Nem bizony. Véleményem szerint az első 
szint az adásvétel, amikor nekem van valamim, 
és a másiknak éppen ilyen kell, és meg tudunk 
egyezni, mennyit adjon érte. A második szint a 

kereskedés – és szinte benne van a szóban: én 
keresem azt, hogy neked mire van szükséged, 
és igyekszem azt eladni. Ebben már benne van 
az ember, minden igényével és érzékenységé-
vel. Azonban van egy következő szint, az érté-
kesítés. Itt a produktum tulajdonképpen nem 
kizárólag egy termék, hanem egy üzleti mo-
dell, ami magában foglalja a definiált terméket 
és a hozzáadott értékek képviseletét (elérhe-
tőség, logisztika, marketing, szakmai támoga-
tás, garancia…). Emiatt szoktam azt mondani, 
hogy egy beszerzés nem kizárólag egy termék 
megvásárlása, hanem döntés amellett, hogy 
milyen üzleti modellt támogatok. Meggyőző-
désem, hogy a vizes szakmában nagyon fon-
tos fejleszteni a „termék + hozzáadott érték” 
gondolatát. Valójában senki sem tolózárat akar 

venni, hanem jól működő, szabályozható mű-
szaki rendszerre van szüksége. Nekünk ehhez 
kell megoldást kínálni. Efelé megy a világ. Eh-
hez üzleti modellben kell gondolkozni. Fontos 
a gyártói háttér, mert az üzleti modell lényegi 
része a termék, illetve a szolgáltatás fejleszté-
se. Én ilyen cégnél dolgozom és dolgoztam 
korábban is, máshogy nagyon el sem tudom 
képzelni. Fontos eleme még az értékesítésnek, 
hogy az eladó és a vevő között kialakuljon egy 
bizalmi kapcsolat. Ennek lényegi eleme – azon 
túl, hogy ismerjenek engem és portékáimat –, 
hogy hiteles legyek a vevők szemében. Ez a 
tényleges eladáson és termékfejlesztésen kí-
vül is külön munkát kíván, hiszen tulajdonkép-
pen egy értékláncot kell „eladni”, aminek meg-
határozó eleme az ember. Ennek az eredménye 
sokszor nem is mérhető, és nem is kell, hogy 
direktben érzékelhető legyen, azonban meg-
jön a hozadéka, ha egy-egy üzlet valóra válik. 
Másként nem érdemes csinálni. 

Zs. L.: Ezek szép elvek, és gondolom, a többi 
víziparos is ezeket próbálja követni, mégis je-
lentős különbség érzékelhető az egyes cégek 
között. 
G. P.: Persze, mert ezen elvek valóra váltása 
nagyon különböző módon és különböző ha-
tékonysággal történik, és ne tagadjuk, külön-
bözőek az erőforrásaink, a prioritások és a tu-
lajdonosi hátterünk is. Mégis szerintem az első 
számú tényező a sikerben, hogy egy cég hova 
pozícionálja magát, és amikor ehhez igazítja a 
folyamatait, mennyire veszi figyelembe a piaci 
és emögött a szakpolitikai, üzleti, üzletfejlesz-
tési tendenciákat. Egyszerűbben: tudni kell, mi 
értékesíthető ma, mi holnap és holnapután. 
Ehhez kell kialakítani az üzleti modelljeinket, 
amiről már beszéltem. 

Zs. L.: Mondjon példát, hogy jobban értsük.
G. P.: Az elmúlt években tendencia volt, hogy 
az ágazatban pénztelenség van, emiatt lénye-
gesen szűkültek a rekonstrukcióra fordítha-
tó források. Mentek viszont a KEOP-os és KE-
HOP-os tenderek, az új építések. Ezek most 
valószínűleg szűkülni fognak, majd elhalnak. 
Viszont szükség szerint meg kell indulnia egy 
erős rekonstrukciós hullámnak. A víziparnak és 
nekünk erre kell felkészülni. Olyan megoldáso-
kon kell agyalnunk, amik miatt a mi termékein-
ket, megoldásainkat választják. 

Zs. L.: Miért olyan biztos ebben? 
G. P.: Erős meggyőződésem, ha sikerül megér-
tetnünk, hogy a rekonstrukciós munkák min-
den, hangsúlyozom: minden szereplőnek hasz-
nára válnak, akkor nagyon nagy az esély arra, 

A gyártócsarnokban
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hogy meglegyenek a források. Láttatnunk kell, 
hogy ez a pénz nem egy feneketlen kútba ke-
rül, hanem rögtön és azonnal a gazdaságba, 
amiről már beszéltem.

Zs. L.: Jól értem, hogy azt gondolja, rövidesen 
megszületik a döntéshozók fejében: no igen, 
ezt kell tennünk.
G. P.: Én elfogadom, hogy a másik megközelí-
tés is működőképes, miszerint „az idő nekünk 
dolgozik”, és annyira leromlanak a rendszerek, 
hogy kénytelen lesz az ország hirtelen komoly 
pénzeket beletenni a rekonstrukciókba. Meg-
látásom szerint azonban nem ez a megoldás, 
és sokkal többe is kerülne, mint ha rákészülve, 
tervezett körülmények között lépünk bele a re-
konstrukciókba, nem is beszélve arról, hogy a 
hirtelen helyzetek mindig több ellátásbéli gon-
dot okoznak, mint az előre tervezettek.

Zs. L.: Legyen igaza, nekem is jobban tetszik 
az Ön változata, de ehhez meg kell értetni 
magunkat a döntéshozókkal. Sokan mondják, 
nincs meg a megfelelő fogadókészség.
G. P.: Kétségtelen, lehet így is nézni a jelenle-
gi helyzetet, de én úgy látom, elbeszélünk egy-
más mellett mi és a döntéshozók. Mondok egy 
nagyon távolinak tűnő példát, ami emlékeze-
tes maradt számomra. 

Egy tréningen szituációs játékot játszot-
tunk, ami arról szólt, hogy én mint cégvezető 
ki akarom nevezni az egyik legjobban, legszor-
galmasabban dolgozó beosztottamat osztály-
vezetőnek. Meg kellett kérdeznem, miként 
fogadná ebbéli szándékomat. Legnagyobb 
meglepetésemre azt a választ kaptam, hogy 
akkor kénytelen lenne felmondani. Meghök-
kentem, mert az én fejemben az volt, hogy jót 
teszek neki, és újabb motivációt kap. Ő azt re-
agálta, hogy eddig is annyira leterhelt volt, ha 
ráteszek még valami feladatot, nem fogja bírni. 
Szerintem a helyes reakció az lett volna, hogy 
tudatosan, célorientáltan összeszedi, hogy 
milyen erőforrásokra van szüksége a többlet-
feladatok elvégzéséhez. Lehet, naivnak tűnik 
a mese, de nagyon jól érzékelteti azt, hogy 
ugyanarról a dologról rendívül másként véle-
kedhetnek a felek. 

A mi fejünkben vagy inkább sokak fejé-
ben az van, hogy összeroskadunk a sok teher 
alatt, a politikusok pedig sorra adják a több-
letfeladatokat. Nekünk meg kell értetni, mi a 
valós helyzet, másrészt láttatnunk kell, hogy a 
többletelvárások teljesítésének milyen a felté-
telrendszere, milyen és mennyi erőforrásra van 
szükségünk. Fontos, hogy a kommunikáció ne 
csak a szükség oldalát hangsúlyozza, hanem a 
fejlődés lehetőségét is láttassa!

Zs. L.: Meghatározó politikusok ennél is to-
vább mennek, és nagy reményeket fűznek a 
vizes tudáshoz, illetve teljesítőképességhez. 
Köztársasági elnökünktől gyakran halljuk 
konferenciákon, külhoni látogatásai során, 
hogy mi, magyarok ezt és ezt tudjuk nyújtani 
a víziközmű-építésben, illetve a szolgáltatás 
terén. Miként tudnánk ezekkel élni vagy az 
ilyen ígéreteket valóra váltani, ha itthon sem 
vagyunk mindezzel rendben?
G. P.: Én a köztársasági elnökünk ilyetén mon-
dandóját pozitív üzenetként értékelem, ami 
azt jelenti, fontosak vagyunk, olyanok, akikre 
lehet számítani. És ez így is van. Sőt értékes 
örökséggel rendelkezünk, a múltat illetően 
volt tudományos, fejlesztési háttere a vízipar-
nak, van szolgáltatási, építési tapasztalatunk. 
Igaz viszont az is, hogy ha nemzetközi szinté-
ren versenyképesek akarunk lenni, akkor az ott 
megkívánt hatékonyságnak és innovációnak 
Magyarország „táptalajt” kell, hogy biztosít-
son. Tehát ahhoz, hogy exportképesek legyünk, 
itthon kell előbb felfutnunk, illetve kipróbálni 
magunkat. Itt is pozitív hatással lenne az az évi 
százmilliárd forintos rekonstrukciós forrás, ami-
ről a MaVíz beszél.

Zs. L.: Jól elkalandoztunk, térjünk vissza a 
WILO-hoz.
G. P.: Én köszönettel tartozom korábbi cégem-
nek, mert a WILO-nál kerültem közel a víziköz-
mű-szolgáltatáshoz, és az volt benne a nagy-
szerű, hogy egyszerre tudtam foglalkozni a 
műszaki és a gazdasági kérdésekkel, de az ér-
tékesítés emberi oldalával is. Rengeteget ta-
nultam, fejlődtem ott.

Zs. L.: Mégis továbbállt.
G. P.: A HAWLE hívott, és nem tudtam ellenállni a 
csábításnak. Vevőszolgálati vezetőként kezdtem, 
de fél év elteltével én lettem az egyik ügyvezető 
igazgató. A HAWLE története Magyarországon 
1989-ben kezdődött, és a tulajdonképpen egy si-
kertörténetről beszélhetünk. Azonban amikor a 
cég ügyvezetője lettem, megújulásra volt szük-
ség. Az ország gazdasági helyzete miatt a mi pi-
acunk is szűkült. Keresni kellett a lehetőséget a 
kitörésre, mert nem tudta a cég azt hozni, amit 
a tulajdonosok korábban megszoktak. Kifeje-
zetten olyan emberre volt szükségük, aki vevő-
központúan tud gondolkozni, és engem találtak 
meg. Egy fejvadász cég ért el, és én igent mond-
tam. Nem volt könnyű dolgom, mert a szentend-
rei gyáregységen kívül a HAWLE-nak tizenegy 
másik gyára van Európában. A teljesítményünk 
nemzetközi szinten kell, hogy versenyképes le-
gyen, hiszen a többi HAWLE-gyár hatékonysá-
gát kell elérnünk, inkább túlszárnyalnunk, még 

 akkor is, ha jelenleg termékeink 90%-át a ma-
gyar piacon értékesítjük.

Zs. L.: Ön az egyik ügyvezető igazgató. Mi az 
Ön reszortja? 
G. P.: Nálunk kettős ügyvezetés van, én irányí-
tom az értékesítés egészét, a logisztikát, a mar-
ketinget, a szervizszolgálatot, az ügyfélszolgá-
latot és bizonyos mértékig a termékfejlesztés is 
hozzám tartozik.

Zs. L.: Semmiképpen sem szeretném, ha ez 
valamiféle pr-cikké formálódna, mégis a do-
log lényegéhez hozzátartozik, hogy mit gyár-
tanak, és mit forgalmaznak?
G. P.: Tűzcsapot, visszacsapó szelepeket, ido-
mokat, megfúróbilincseket, speciális szerel-
vényeket gyártunk, és ezeken kívül minden, 
HAWLE által gyártott terméket forgalmazunk, 
így tolózárakat, idomokat stb.

Zs. L.: Úgy hallottam, elég drágák a termékeik.
G. P.: Meglehet, hogy nálunk olcsóbbak is van-
nak, de csak ha a pillanatot, a beszerzési árat 
nézzük. Ha az egész életciklust vesszük figye-
lembe, akkor a legkedvezőbb ár/érték arányt 
mondhatjuk magunkénak. A mi szerelvényein-
ket nem kell 5-10 év múlva kiásni, ezt garanci-
ával is biztosítjuk. Megjegyzem, azt a sztereotí-
piát, hogy az olcsó egy pozitív jelző, ideje lenne 
elfelejtenünk. Egy terméknek árát érőnek kell 
lennie. Ha magasabb az ára, többet is kell, hogy 
érjen. A mi termékeink teljesítik ezt az elvárást.

Zs. L.: Most már akkor tudjuk, milyenek a 
termékeik, de milyen vezetési elveket követ 
mint ügyvezető igazgató?
G. P.: Mindenekelőtt egy cégnél dolgozni kell. 
Nekem éppúgy, mint másoknak is. Ahhoz, 
hogy rendben menjenek a dolgok, azt hihet-
nénk, az kell, hogy a munkatársak tettei legye-
nek rendben. Azonban ez csak akkor lesz így, 
ha a munkatársak fejében is rendben vannak 
a dolgok. Ehhez elsősorban perspektívát kell 
nyújtani számukra. Nem csupán egzisztenciális 
szempontból – mit tud keresni ma, és mit hol-
nap –, hanem emberileg és szakmailag is. Ez jól 
működött eddig.

Zs. L.: Látjuk, minden rendben volt, ön pedig 
2016-ban elment a DONAUCHEM-hez.
G. P.: Ez összefügg az előbbi gondolatommal. 
Mint vezető én is egy beosztott vagyok, de 
nem láttam akkor perspektívát a további mara-
dásomhoz, és feltettem magamnak a kérdést: 
vagy elmegyek, vagy hazudok magamnak és 
környezetemnek. Melyik a jobb? Én csak a vál-
tást választhattam.



zs. L.: De hát a HAWLE nagyszerű cég 
hírében áll, miért nem nyújtott perspektívát?
G. p.: Nézzünk vissza az időben. A HAWLE Kft. 

1989-ben 1/3-1/3 tulajdonrésszel az osztrák és 

a német HAWLE cég által alapíttatott, és 1/3 

része volt benne akkor még a Fővárosi Vízmű-

veknek is. Ezt a részt a két külföldi cég később 

megvásárolta, tehát maradt a német és az oszt-

rák tulajdonos. Még messzebbre visszatekint-

ve egy testvérpár külön-külön Ausztriában és 

Németországban is létrehozta a maga HAWLE 

cégét, és később, ahogy növekedtek, újabb és 

újabb leányvállalatok jöttek létre szerte a vi-

lágon. Ma már tizenkét, gyártási kapacitással 

rendelkező HAWLE cég van jelen Európában, 

2017-ig a magyarországi volt az egyetlen né-

met/osztrák közös tulajdonú HAWLE cég. Egyik 

is, másik is mást várt el a magyarországi kö-

zös vállalattól, miközben jelentősen szűkült a 

piac, az árrés, és a fejlesztési források is elapad-

tak. Így – amellett, hogy csökkent a nyereség 

– nem tudtunk annak az elvárásnak sem meg-

felelni, hogy exportra termeljünk. Ez egy meg-

lehetősen kilátástalan helyzet volt, amiért – raj-

tam kívül álló okok miatt – nem tudtam tovább 

felelősséget vállalni.

zs. L.: Most mégis itt van újra.
G. p.: Igen, mert tavaly, a víz világnapján a tu-

lajdonosok megegyeztek, hogy a német fél 

kivásárolja az osztrák tulajdont, és a maradó 

tulajdonos egyértelműen meghatározta az el-

várásokat, és visszahívtak. Én örömmel jöttem, 

mert megvallom, nekem a HAWLE nem csupán 

a munkahelyem, hanem a szenvedélyem is.

zs. L.: Miként látja a vízipar egészét?
G. p.: Amikor még benne voltam a MaVíz 

Vízipari Tagozatának vezetésében korábbi 

HAWLE-sként (azóta újra beválasztottak), in-

dítványoztuk, hogy készüljön egy tanulmány a 

vízipar helyzetéről, lehetőségeiről stb. Rögtön 

az elején elakadtunk, mert nem tudtuk meg-

határozni, ki is számítson víziparhoz tartozó-

nak. Az-e, aki MaVíz-tag, vagy az is, aki nem? 

Aki MaVíz-tag, és más tevékenységet is foly-

tat, annak csak a vizes tevékenységét vegyük 

figyelembe, vagy a többit is? Tehát már azt ne-

héz meghatározni, kit is értsünk víziparhoz tar-

tozónak. A másik természetes adottság, hogy 

valamennyien ugyanazon a piacon igyekszünk 

jobb és jobb eredményeket elérni, tehát telje-

sen természetes köztünk a rivalizálás. A kérdés 

az, hogy ezt ki milyen módszerekkel folytatja. 

Azonban a többség részéről egyértelmű a tö-

rekvés, hogy jó emberi kapcsolataink legyenek 

egymással. A nagy közös érdek amúgy min-

denkivel összeköt, azt szeretnénk, hogy a pia-

cunk fejlődjön.

zs. L.: Milyennek tartja a MaVíz érdekérvé-
nyesítő tevékenységét?
G. p.: Én ezt nem tudom és nem is tisztem meg-

ítélni. Amit várok, az az, hogy a vízipar piacát 

jelentő szegmensben tervezhetően megjelen-

jenek a rekonstrukciós, fejlesztési források.

zs. L.: És milyen a MaVíz-ben lenni?
G. p.: Hogy mit keresünk ott? Ez egy kényes kér-

dés, mert nekünk ott vannak a legfontosabb vá-

sárlóink, és visszacsatolást kapunk, mit érdemes 

gyártani, illetve forgalmazni. Ezért a legjobb 

kapcsolatot igyekszünk kialakítani és ápolni 

minden egyes szolgáltatóval. Ez azt hozza, hogy 

mindenféleképpen el akarjuk kerülni, hogy vala-

mi másféle álláspontot jelenítsünk meg, mint a 

szolgáltatók. És bizony az ő részükről is megkap-

tuk már, miért szólunk bele a dolgaikba. Pedig 

a sorsunk erősen össze van kötve a szolgáltató 

cégek sorsával. Nekem is remegett a gyomrom, 

amikor a legutóbbi igazgatói értekezleten felve-

tettem a rekonstrukciós munkák gazdaságélén-

kítő hatását, nehogy valami rosszat mondjak.

zs. L.: Én meg azt gondolom, nagyon jó, hogy 
ezt az államtitkár előtt elmondta, mert ez egy 
olyan szempont, ami valahogy eddig elő sem 
került. Ez sarokpontja lehet a döntéshozatalnak. 
Szeretném, ha túllépnénk a napi gondokon, és 
hallhatnánk arról is, hogy a pénztelenség köze-
pette milyennek látja az ágazat fejlődését az új 
technológiák, megoldások szempontjából.

G. p.: A fejlődés illúziója megvan, legalábbis 

a döntéshozók fejében. Az elmúlt 8-10 évben 

kampányszerű fejlesztések jelentek meg (pl. 

KEOP). Ezek a fejlesztések természetesen fej-

lődésnek tűnnek, azonban a hosszútávúságot 

biztosító tervezhető fejlődést én nem látom. A 

legfontosabb az, hogy folyamatos megrende-

lésállomány kell ahhoz, hogy a vízipar fejlesz-

teni tudjon. Én ezt remélem a rekonstrukciós 

munkák felfutásától. 

zs. L.: A szolgáltatók egyre komolyabb gond-
ja az elvándorlás és az utánpótlás. Önöknél 
mit jelent ez a kérdés?
G. p.: Nálunk a gyártás elsősorban fémmeg-

munkálást jelent, amihez nekünk is nehéz, sőt 

egyes pozíciókra lehetetlen megfelelő szakem-

bert találni. Mi az egyéni bérfejlesztésben és az 

átképzésben látjuk a lehetőséget, amivel élünk 

is. Ezért látjuk mi is, hogy ez mekkora problé-

ma. Ez egy olyan gond, amiben hosszú távon 

csak akkor lesz változás, ha a fiatalok (még in-

kább a szüleik) úgy látják, érdemes ezen a te-

rületen tanulni, szakmát szerezni. Ennek előse-

gítése jelenleg meghaladja a képességeinket.

zs. L.: Mindjárt befejezzük, csak két kötelező 
kérdés van hátra. Mi a véleménye a globális 
éghajlatváltozás fenyegetéséről?
G. p.: Ezt semmiképpen sem lehet tagadni, 

minden területen foglalkozni kell vele, mert 

ez fogja meghatározni az életünket, a lehető-

ségeinket, a társadalmi kapcsolatokat, a gazda-

ság fejlődését, sőt az egész emberiség sorsát. 

zs. L.: Végül mivel foglalkozik magánember-
ként, milyen Galambos péter, amikor éppen 
nem HAWLE-s?
G. p.: Én azt hiszem – bár nem próbáltam még 

–, hogy akkor sem unatkoznék, ha nem dolgoz-

nék munkahelyen. Alkotásmániás vagyok, bár-

mi is legyen az, amivel foglalkozom. A létrejött 

produktum ad élményt, legyen az főzés, kerí-

tésfestés vagy a kert rendbetétele. Ha belekez-

dek valamibe, azt be is fejezem, és új dologba 

kezdek. Mondtam, Miskolcról származom, bár 

Gödöllőn lakom a feleségemmel, de most is 

van Miskolc közelében egy házam, ahol sok 

időt töltök. Van baráti társaságunk, és újra-

kezdtem huszonöt éve felhagyott tevékenysé-

gemet, a jégkorongozást. Nagyon élvezem.

zs. L.: Köszönöm az interjút, csak figyeljen a 
bodicsekekre.
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