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Zsebők Lajos: Kezdjük most a közepén. Mire a legbüszkébb, amit életé-
ben eddig elért? 
Mátyus Zoltán: Úgy értsem, hogy szakmailag?

Zs. L.: Akár úgy is, de átléphetünk ezen.
M. Z.: Mindenekelőtt a fiamra és a lányomra vagyok a legbüszkébb, mert 
azt gondolom, az ember igazán arra lehet büszke, amit maga után hagy. 
Ha a szakmát vesszük, akkor arra a megtiszteltetésre vagyok a legbüsz-
kébb, hogy engem bíztak meg ennek a cégnek az irányításával. Emellett 
mint magántervező már 23 éve tervezek, így nagyon sok munkám való-
sult meg, és mindegyik jól működik.

Zs. L.: És mi jelentette az életében a legnagyobb kihívást, olyan akadályt, 
amit nehéz volt átugrani, de sikerült?
M. Z.: Volt ilyen, nem is olyan rég, ez pedig az integráció véghezvitele. 
Erre is büszke lehetek, hiszen dr. Szalóki Szilvia, a MEKH elnökhelyettese 
minősítette úgy, hogy ez az integráció példaértékű volt.

Zs. L.: Akkor beszéljünk róla!
M. Z.: 1992-ben a Dél-Bács-Kiskun Megyei Vízmű Vállalat négyfelé sza-
kadt, Bajavíz, Halasvíz, Kalocsavíz és Kőrösvíz Kft.-re, és ezt sikerült újra 
majdnem egy tető alá hozni. Nem volt egyáltalán könnyű.

Zs. L.: Miben állt a nehézsége, és mégis, hogy sikerült?
M. Z.: A siker kulcsa abban állt, hogy össze kellett hozni a szakmát a po-
litikával. A nehezebb rész az volt, hogy az önkormányzatokat, vagyis a 
politikai döntéshozókat rá kellett beszélni az 1/3-1/3 tulajdonarányra. 
Ez azért jelentett nehézséget, mert például Kiskunhalas a maga 28 ezer 
lakosával messze a legnagyobb település, mégis sikerült elérni, hogy elé-
gedjen meg az 1/3-dal. A szakmai együttműködés volt a könnyebb, mert 
noha több mint negyedszázada széthullott a régi vízmű, de a személyes, 
emberi kapcsolatok megmaradtak, végig jóban voltunk egymással. Mi 
rögtön értettük, miről van szó, de le kellett küzdenünk a „nem adjuk fel a 
várunkat” álláspontot és a méricskélést: vajon nem a másik jár-e jobban? 
Ennek jegyében történt a tulajdonarányok megállapítása és az a döntés, 
hogy Kecelen legyen a központ, és az is, hogy az elején négy ügyvezetője 
legyen az újraegyesült cégnek Komlósi György, Farkas István, Szigeti Atti-
la személyében, és én voltam a negyedik.

Zs. L.: Ez a felállás nem lehetett könnyű.
M. Z.: Nem is tartott sokáig, egy év elteltével meg tudtuk győzni a poli-
tikát és egymást – mert volt bennük olyan emberi tartás –, hogy hosszú 
távon így nem lehet dolgozni. Az én szememben ilyenek a nagy jellemek. 
Végül két jelölt maradt a posztra, Szigeti Attila és én. Most ő a műszaki 
igazgatóhelyettes. A központ átkerült ide Kiskunhalasra, mert fizikailag 
itt fértünk el, de a szervezeti struktúrát és a működési folyamatokat is a 
helyére kellett tenni. Végül sikerült a teljes átalakulás, amire nem csak én, 
de minden érintett méltán lehet büszke.

Zs. L.: Jöjjön akkor az életút.
M. Z.: Hogy a büszkeséggel folytassam, büszke vagyok édesapámra, aki 
annak idején a semmiből teremtette újra a család egzisztenciáját. A hét 
gyerek közül őt papnak szánták a nagyszüleim, de földrajz-, testnevelő 
szakos tanár lett belőle. A történet ott kezdődik, hogy a mai Szlovákiában, 
Naszvadon éltek, amikor a második világháborút követően a reszlovaki-
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záció jegyében annyi magyar családot telepítettek át Magyarországra, 
ahány itt élő szlovák jelentkezett áttelepülni Csehszlovákiába. Elsősor-
ban a vagyonosabb polgárságot és a módosabb földműveseket válasz-
tották ki, és bejelentették nekik, menni kell. Egy hónapig kísérgették 
édesapámat mindenhova a zsandárok, majd két vagont kaptak, egyet a 
családnak és egyet az ingóságoknak. Tíz napon keresztül utaztatták őket, 
mire Kecelre ért a vonat. Itt teherautó várta őket, és indultak Császártöl-
tésre, ahol egy ház előtt megálltak, és azt mondták nekik, hogy ez lesz a 
ti házatok. A házban korábban magyarorszá-
gi svábok laktak, akik hasonló sorsra jutottak 
azzal a különbséggel, hogy nekik még össze-
pakolni sem volt idejük. Olyannyira, hogy az 
ebédre főzött leves még langyos volt, amikor 
édesapámék bementek a házba. Innen indult 
a család élete. Édesanyám soltvadkerti és szin-
tén tanár. Ő is földrajzot tanított. 

Zs. L.: Akkor biztos tanárnak szánták Önt is. 
M. Z.: Pont fordítva. Azt ők sem tudták eldönte-
ni, mi legyek – mint ahogy én sem –, de egyet 
tudtak, tanár semmiképpen se. Így aztán ide, 
a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumba ke-
rültem. Az egyértelműen kiderült, a humán szféra távol áll tőlem, vala-
mi műszaki pálya az, amerre el kell indulnom. A döntésben az segített, 
hogy a család barátjával, az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság akkori 
igazgatójával többször beszélgettem az ő munkájáról. Arra is gondoltam, 
megyünk a folyóparton, nézzük a vizet, milyen szép lesz az… Szóval így 
kerültem a Bajai Főiskolára, és az első év után jött a nagy kérdés, merre 
szakosodjak. A vízügyi vonal is vonzott (sétálunk a folyóparton…), de 
sorra vettem pro és kontra az érveket, és győzött a racionalitás: a vízel-
látás-csatornázásé a jövő. Tanulmányi szerződést kötöttem a Dél-Bács-
Kiskun Megyei Vízmű Vállalattal, és a nyári gyakorlatokat is itt töltöttem. 
A diplomamunkám a fürdővizek klór-dioxidos 
fertőtlenítéséről szólt, amit az országban első-
ként éppen itt vezettek be, és akkor tartották a 
próbaüzemet. Én is részt vehettem e folyamat-
ban, aminek az lett a következménye, hogy 
amikor már alkalmazottként beléptem a cég-
hez, laboránsnak vettek fel. 

Zs. L.: Ez azért elég messze van a mostani be-
osztásától. Mi volt közben?
M. Z.: Belépésem után hamar elvittek sorkato-
nának, majd a visszatértemet követően, 1991-
ben Komlósi György – aki akkor főmérnök 
volt – azt mondta, Kiskőrösre mész vízellátási 
üzemvezetőnek, és tied lesz az ottani fürdő felügyelete is. Itt Nagy Ta-
más üzemmérnökség-vezető alá kerültem, és mondhatom, a szakmából 
szinte mindent tőle tanultam, máig hálás vagyok érte. Időközben széte-
sett a cég, és a DBKMV-ből létrejött a már emlegetett négy vízszolgálta-
tó kft. Én Kiskőrösön maradtam, a cég ügyvezetője a korábbi főmérnök, 
Komlósi György lett. Nem volt rossz helyem, szerettem is ott dolgozni, 
de megkeresett Kocsis Ernő az ugyancsak kiszakadt soltvadkerti vízmű-
től, hogy menjek hozzájuk dolgozni. A váltásban nagy szerepet játszott, 
hogy ott új kihívásként a szennyvíztisztító teleppel foglalkozhattam, no 
és az, hogy Soltvadkerten laktam. Műszaki vezető lettem, de a munkám 
nagyon sokrétű volt, hiszen összesen 16 főből állt a cég. Tizenhat évet 
töltöttem ott el.

Zs. L.: Nyugodt időszak lehetett.
M. Z.: Ez részben igaz, részben nem, mert az égvilágon mindent magunk-
nak kellett megoldani, nem volt mögöttünk semmiféle bázis, amire tá-
maszkodhattunk volna, vagy ahonnan akár segítséget kérhettünk volna. 
Viszont kétségtelen, hogy békeidőben a magunk urai voltunk, elég jól 
prosperált a cég. Ekkor volt időm és energiám a tanulásra is, szereztem 
még két diplomát a bajai, illetve a dunaújvárosi főiskolán. Egyet mér-
nök-közgazdászként – aminek most veszem csak igazán a hasznát –, 

egyet pedig vízellátás-csatornázás szakmér-
nökként. Az is igaz, hogy ekkor kezdtem el a 
magántervezői praxisomat, amit ma is folyta-
tok.

Zs. L.: Emlékszem, a nagyobb vízműveknél 
mekkora helyeslés kísérte azt, hogy a jogsza-
bály hozta integrációs kényszer letörölte a 
porondról a kis vízműveket, és húsz év után 
visszaállt a cégek száma újra negyven körüli-
re. Mi a véleménye erről mint olyan embernek, 
aki belülről ismerte ezeket a kis vízműveket?
M. Z.: Egyrészt a méret nagyon fontos, de nem 
egyedüli dolog egy cég képességeinek megí-

télésekor. Nem tagadom egyáltalán, hogy gazdálkodási és ellátásbizton-
sági szempontból létezik optimális üzemméret, és nem állítom, hogy egy 
7-8 ezres település vízművének önálló működtetése a legjobb üzemelte-
tési forma, de az a kis vízmű minden évben az árbevételének 10-12%-át 
felújításra tudta fordítani, és az üzembiztonságot sem kockáztattuk soha. 
Most a hárommilliárdos bevételünk 3-4%-át költjük ilyen célokra, de ezt 
is csak azért, mert az ellátórendszer korából fakadóan elég sok a rend-
kívüli hibából adódó felújítási kényszer. Szóval én azt mondom, nagyon 
különbözőek voltak ezek a kis vízművek.

Zs. L.: Mégis eljött onnan.
M. Z.: Igen, Komlósi György megkeresett, és 
visszacsábított a Kőrösvíz Kft.-hez 2010-ben, 
ahol 2,5 évig műszaki vezetőként tevékeny-
kedtem, azután jött az integráció, amiről már 
beszéltünk.

Zs. L.: Tehát kezdettől fogva vezetőként dolgo-
zik valamilyen szinten. Milyen az ön vezetői 
felfogása és gyakorlata?
M. Z.: Én mindig csapatban, feladatleosztás-
ban és visszaellenőrzésben gondolkodom. Ez 
a gyakorlatban azt jelenti, hogy hetente leülök 
hármasban a műszaki igazgató Szigeti Attilá-

val és a gazdasági vezető Deczkiné Gillich Mártával, és mindenben közö-
sen döntünk. Talán egyszer volt rá példa az elmúlt öt évben, egy személyi 
kérdésben, hogy a véleményük ellenére egyedül hoztam meg a döntése-
met. A helyetteseimnek szabad keze van a döntések megvalósításában. 
Ennek érdekében hetente váltva vizes és szennyvizes értekezletek zaj-
lanak, ahol alkalmanként én is jelen vagyok. És természetesen minden 
héten visszakérdezek. Emellett szeretek képben lenni, folyamatosan és 
közvetlenül is információt szerezni a folyamatokról, szóval sokat járok ki 
a munkahelyekre. De ez fordított irányban is igaz, az én irodám mindig 
nyitva áll bármelyik munkatársam előtt. Ez egyben a nyitottságomat is 
példázza. Én nem tanultam különösebben vezetéselméletet, de ha a 29 
év tapasztalatából elvi kivonatot készítek, akkor az így néz ki: meg kell 
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jelölni egyértelműen az elérendő célt, és szabadságot kell adni a megva-
lósításhoz, viszont keményen vissza kell kérdezni. Ha jók az eredmények, 
akkor azt el kell ismerni, és meg kell dicsérni azt, aki elérte. Nem győzöm 
tanítani a fiataloknak, hogy ne szégyelljék azt mondani a munkagödör 
mellett, szép ez a csomópont, és ehhez azt is könnyebb hozzátenni, de 
azért a sisakot ne akkor tegyék fel, ha jövök. Ezenkívül még nagyon fon-
tosnak tartom, hogy a vezető legyen őszinte. Ha baj van, mondja el, ha 
valami sikerült, akkor pedig ossza meg az örömét a többiekkel.

Zs. L.: Úgy érti, mindenkivel?
M. Z.: Bizony úgy! Amellett, hogy már beszéltem a nyitott ajtómról és a 
közvetlen munkaterületi képbe kerülésről, évente tartunk egy olyan napot, 
amin mindenki kötelezően ott van (természetesen az ügyeleteket kivéve). 
Vezetőtársaimmal röviden és őszintén vázoljuk a helyzetünket – akkor is, 
ha ez rossz –, és ismertetjük az aktuális céljainkat, 
teendőinket, ezt követően pedig bárki bármit kér-
dezhet, javasolhat. Közös az ebéd, és közben, va-
lamint utána is beszélgetünk, mert én azt vallom, 
hogy mindenki felnőtt, és közös a sorsunk. Ezekre 
a közös napokra azért is szükség volt, mert három 
különböző cégtől, három különböző vezetési stí-
lust megtapasztalva kerültek ide az emberek. Az 
első évek igen kemények voltak, mire közel egy 
irányba tudtuk fordítani a munkahelyi gondolko-
dást, viselkedést és munkafelfogást.

Zs. L.: Innen már csak egy ugrás, és a HR-kér-
déseknél vagyunk. Kik dolgoznak a cégnél, kik-
re lehet építeni? Van utánpótlásuk? Mekkora a 
fluktuáció?
M. Z.: Nálunk nincs HR-osztály, sőt ilyen előadó 
sem, mi magunk, vezetők foglalkozunk ezekkel a 
kérdésekkel. Összesen 310 főből áll a cég, és be-
vallom, én magam is meglepődtem, amikor összeszámoltuk, hogy ebből 
öt év alatt 162 fő kicserélődött! Tehát erős a fluktuáció, így akikre elsősor-
ban lehet építeni, azok az ötven feletti munkatársak, és nem engedjük el a 
jól dolgozó nyugdíjba vonulókat sem. Azért jönnek fiatalok is, de többsé-
gük hamar megy is, amikor megtapasztalja, mennyit és milyen körülmé-
nyek között kell dolgozni azért a pénzért, ami sajnos nagyon kevés.

Zs. L.: Mennyire?
M. Z.: Az átlagbérszínvonal nálunk 265 ezer forint, amivel az ágazat utol-
só harmadában vagyunk. Ez kevés ahhoz, hogy itt maradjanak. Valaha, ha 
valaki a vízműhöz került, azt mondták, no ez innen fog nyugdíjba men-
ni, ami sokszor így is volt. Ma más világot élünk. És nekünk lehet még 
rosszabb is. Ha tényleg beindul Paks 2 építése egy új Duna-híddal, akkor 
ennek az elszívó hatása bennünket is elér! 

Zs. L.: Mégis mi tartja itt az embereket?
M. Z.: A mi piacképességünket elsősorban az adja, hogy a céges felada-
tok mellett munkavállalóink a munkaidő-beosztás miatt más tevékeny-
séget is tudnak végezni, sőt a többséget ehhez a munkaköre is hozzáse-
gíti. Itt a házi közműrendszerek kiépítésére és hibajavításokra gondolok 
elsősorban, de van, aki a mezőgazdaságban vagy az állattenyésztésben 
teljesíti ki magát (egészíti ki a jövedelmét). 

Zs. L.: És van, aki emellett tervez, mint mondta.
M. Z.: Igen, de nekem ez szinte kikapcsolódás, ha viccesen akarok fogal-

mazni. Persze az is igaz, nem tudok és nem is akarok kiszakadni belőle. 
Ráadásul ebből a saját cégem is kamatozik.

Zs. L.: Talán maguknak is tervez?
M. Z.: Nem, egyáltalán nem, szigorúan betartom a szabályokat. Arról 
beszélek, hogy érdekes módon nálunk, ahol 31 ivóvíztisztító mű épült 
a KEOP-os és a KEHOP-os pályázatok révén, semmiféle műszaki, műkö-
désbeli problémánk nem volt, és mindegyik tisztítómű által produkált 
vízminőség megfelelő.

Zs. L.: Ritkán hallom dicsérni a vízminőség-javító programot, min mú-
lott a siker?
M. Z.: A szakértelmen és azon, hogy jó kapcsolat alakult ki az önkormány-
zatok, a kivitelezők – akik hús-vér magyar emberek voltak – és köztünk. 

Már az elejétől fogva odaengedtek minket, és a 
próbaüzemeket is mi felügyeltük. Egyszerűen 
arról volt szó, hogy a hozzáértésünk megkerül-
hetetlenné vált, és kivételesen nem tartom sze-
rénytelenségnek azt mondani, ebben nekem is 
szerepem volt. Szóval nekünk jók a tapasztalata-
ink e téren.

Zs. L.: Nem is volt semmi probléma az ellátó-
rendszerben maradt lerakódás, illetve biofilm 
miatt?
M. Z.: Az elosztórendszereket természetesen 
kitisztítottuk, de a házi rendszerekben, főleg a 
bojlerekben ottmaradt a vasiszap, ami egy évig 
éreztette a hatását, mire lecsengett.

ZS: L.: Mit tudtak tenni?
M. Z.: Panasz esetén mindig kimentünk a hely-
színre, és egyedileg vizsgáltuk az okokat, ami 

mindig oda vezetett, hogy házon belül van a baj. Emellett folyamatosan 
tájékoztató kampányt folytattunk az önkormányzati tulajdonú Halas-
média Nonprofit Kft. segítségével, rávilágítva az okokra és a teendőkre. 
Mondhatom, jól jöttünk ki ebből is.

Zs. L.: Korábban emlegette a felújításokat, milyen keveset tudnak rá köl-
teni, és másra sincs elég pénz. Miként látja ezt akár ágazati szinten?
M. Z.: Én azt feltételezem, hogy a döntéshozók a legfelsőbb szinten nin-
csenek tisztában a helyzet súlyosságával, azt gondolják, nincs ott olyan 
nagy baj. 

Valójában az alacsony bérek miatti szakemberhiány mellett két nagy 
gondja van az ágazatnak. Egyetlen szókapcsolattal tudom mind a há-
rom bajt jellemezni: a fenntarthatóság hiánya. Mert nem tudjuk fenntar-
tani ilyen körülmények között a szakmai színvonalat és ezen keresztül az 
ellátásbiztonságot. Ez a probléma szintén itt van a nyakunkon, az előbb 
beszéltem róla. 

A következő a szolgáltató szervezetek működőképességének fenn-
tarthatósága, ami ilyen gazdálkodási körülmények között jórészt elle-
hetetlenülni látszik. Hogy csak a saját példánkat mondjam, tavalyelőtt 
egyensúlyban volt még a gazdálkodásunk, tavaly már megjelent 40 mil-
lió körüli veszteség, és idén 100 millió körül fogunk járni. És ezzel közel 
sem vagyunk egyedül! Itt már idén kell lépni! A harmadik a sorban a 
műszaki pótlások, felújítások elmaradása. Itt sincs biztosítva a fenntart-
hatóság, de ez egy hosszabb távú folyamat, ami szintén az ellátásbizton-
ságot veszélyezteti. 
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Azonban a gondok itt pontszerűen jelennek meg, és időben egyre sűrű-

södnek, persze lehetnek azért váratlan nagy botrányok is. Én úgy látom, 

olyan pályázati rendszer kellene, ahol évente – a másfél milliárd helyett – 

úgy 30 milliárdot biztosítanának központi költségvetési forrásból, ha már 

egyszer nincs erre EU-s pénz. 

Zs. L.: És a másik két gondra mi lenne a megoldás?
M. Z.: Pénz, pénz, pénz, nem pedig forráskivonás! Ha magunkat nézem, 

a rezsicsökkentés elvisz évi 200 milliót, a közműadó 300 milliót, és ha 

ehhez hozzáteszem, hogy a működési területünk 1/3 részén a díj a költ-

ségekhez illeszkedően 250 Ft/köbméter, 2/3 részén pedig csak 170 Ft/

köbméter – pedig ugyanolyan vizet adunk mindenhol, nagyon hasonló 

költségekkel –, nos, ha ez utóbbi kétharmad díját a tényköltségekhez il-

leszkedően felemelnék, az újabb 500 milliót jelentene. Szerintem a díja-

kat rendszerenként felül kell vizsgálni, mert nagyon különböző módon 

születtek annak idején a mára befagyasztott díjak. Az előzőeket összead-

va jó 1000 millió forint hiányzik évente a kasszánkból. Valamit bizonyo-

san tenni kell. 

Vagy a forráskivonást szüntetik meg, vagy díjat emelnek, vagy vala-

milyen támogatást kell biztosítani nagyon rövid időn belül. Remélem, ez 

utóbbi megoldás – mármint a támogatás – csak átmeneti lesz, mert az 

ágazatnak önmagának kell fenntarthatónak lennie.

Zs. L.: Nekem bizony kétségeim vannak a rezsicsökkentés megszünteté-
sét és a díjemelést illetően.
M. Z.: Pedig öt év alatt például a vegyszerek ára 70%-kal, a villamos ener-

gia ára 50%-kal emelkedett. Nem kell közgazdásznak lenni ahhoz, hogy 

felismerjük, ez nem folytatható tovább. És ahogy a felhasználókkal be-

szélgetek, mind azt mondják, hogy nem igazán jelentene nekik terhet a 

rezsicsökkentés eltörlése és a díj rendezése sem.

Zs. L.: Mit kellene tenni, ha a politika részéről nem születik meg valami-
féle belátás az ágazat helyzetének rendezése érdekében?
M. Z.: Én azt gondolom, ha maguktól nem jutnak el odáig, hogy tenni 

kell, akkor a nyilvánosság erejét is fel kell használnunk. Ezt gondoltam 

akkor is, amikor egy közelmúltban megtartott igazgatói értekezleten azt 

javasoltam, álljunk ki a sajtó elé, legyenek nyilvánvalóak a gondok. Akkor 

voltak, akik egyetértettek, de voltak olyanok is, akik megmosolyogtak. 

Azóta ez a mosoly eltűnt az arcokról, és azt mondják, nem mehet így to-

vább. A nagy kérdés az – és ki-ki a maga módján válaszol rá –, hogy vajon 

várjunk-e, hogy valami történjen, vagy tegyünk-e valamit a változtatás 

érdekében. Én az utóbbi mellett állok, és most is azt mondom, hallatni 

kell a hangunkat, másként nem lesz valódi változás.

Zs. L.: No de itt van a MaVíz, ami elsősorban érdekérvényesítő szervezet, 
és sok mindent tett a változtatás érdekében, mégis lepattant a politikáról. 
M. Z.: Ez idáig így volt, de a MaVíz főleg attól, hogy egyben szakmai szer-

vezet is, mások a lehetőségei és az eszközei is. A MaVíz-nek az egyeztetés-

re kell mindig készen állnia, nekünk, szolgáltató szervezeteknek pedig az 

a felelősségünk, hogy felmutassuk a tényállást.

Zs. L.: Most is kiállna ezt elmondani?
M. Z.: Igen, egyértelműen ezt gondolom, még akkor is, ha én is érzem, 

hogy fáradok, és a motiváció is halványul bennem, mivel az időm és 

energiám 80%-át az teszi ki, hogy állandóan azt figyelem, mit miként 

ütemezzünk át, honnan lehet pénzt visszatartani, illetve szerezni, vagyis 

a saját cégünket hogyan menthetem meg. A MaVíz-ről egyébként jó a 

véleményem, benne vagyok abban a 20-30 főben, aki a kezdetektől tá-

mogatja a tevékenységét. Azt is látom, hogy a mostani vezetésnek más a 

szemlélete, és minden tőle telhetőt megtesz. Nem rajtuk, hanem a poli-

tika fogadókészségén múlik, hogy ennek kevés az eredménye. És ez nem 

róluk, hanem az ágazatnak szól.

Zs. L.: Ennyi gond után azt kérdezem, hogy milyen tanácsot adna egy 
olyan új és friss igazgatónak, akit most készülnek kinevezni.
M. Z.: Az első tanácsom az lenne, hogy ne vállalja el addig, amíg nem 

történik változás a feltételrendszerben, mert nagyon nagy bátorság, 

mondhatnám, vakmerőség kell ahhoz, hogy valaki most vegye a nya-

kába azt a koloncot, amiről eddig beszéltünk. De ha már vállalja, akkor 

azt mondom, ne érezze rangon alulinak, hogy kérdezzen azoktól, akik 

már benne vannak. És azt is mondom, legyen nyitott szemű, de hagyja 

az embereket dolgozni, és tudja megköszönni azt, amit a munkatársak 

elérnek. Egyedül senki sem viszi semmire, együtt sokkal könnyebb. Ha 

a cégen kívülre tekintünk, egy új igazgatónak még inkább szüksége lesz 

diplomáciai érzékre, hogy tudjon politikusként is gondolkozni és úgy elő-

terjeszteni valamit, hogy befolyásolhassa a döntést. Azért az sem baj, ha 

ért a szakmához.

Zs. L.: Mindjárt zárunk, a végén mindig megkérdezem: mi a munkán kí-
vül az, ami fontos az életében?
M. Z.: Mindent megelőzően a család, a feleségem, a 22 éves fiam, aki jogi 

egyetemre jár, és a 17 éves lányom, aki még gimnazista. Imádok otthon 

lenni a családi házunkban Soltvadkerten, kiülni a kertbe, grillezni. Ha ap-

rópénzre kell váltanom a kérdést, akkor úgy néz ki egy napom munka 

után, hogy amikor hazaérek, szükségem van kikapcsolásra és átkapcso-

lásra, ezért 20-30 percet alszom, majd nagyon sokszor belefogok a terve-

zői munkába. 

Ha nem tervezek, és nem is a családdal vagyok, akkor valamilyen 

közéleti tevékenységet végzek. Részt veszek a helyi önkormányzat mun-

kájában, 20 éve külső tag vagyok a gazdasági bizottságban, de ilyen 

az is, amikor asztalitenisszel foglalkozom, és évente két nagy versenyt 

szervezek e sportágban 100 fő feletti részvételekkel. 41 éve magam is 

igazolt játékos vagyok, és a mai napig versenyzek (korábban országos, 

manapság már inkább csak megyei szinten), és természetesen edzésekre 

is járok. Tőlem távol áll a barkácsolás, a motorozás, viszont nagy örömmel 

megyek a lányommal futni vagy biciklizni, és a legnagyobb apai élmé-

nyeimhez tartozik, amikor a fiammal végigszurkolunk a helyszínen egy-

egy hazai vagy európai topligás futballmérkőzést. Feleségemmel, aki 

leveszi a vállamról az otthoni gondokat, és a munkámban is támogat, a 

Pick Szeged mérkőzéseire járunk néha, és kirándulunk – csodálatosnak 

tartom a tiszai tájat –, és sorra látogatjuk a nekünk tetsző városok mú-

zeumait, mert a művészetek közül elsősorban a festészet vonz. Azt nem 

mondanám, hogy műgyűjtő vagyok, de sok szép tájképünk van klasszi-

cista stílusban berendezett otthonunkban. Szeretem a zenét is, főiskolás 

koromban hobbi-DJ voltam, és most is gyakran hallgatok Rolling Stonest 

és hasonló rockzenét. Kell-e ennél több?

Zs. L.: Nem, nem hiszem, köszönöm az interjút.
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