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Kemény munk;'ival elért karrierle is mutatja hog,/ r ;
egl,.etemLIlk dákJai elott

- Lenyugözo

karriert mondhat
a magáénak! Jelenleg milyen
területen dolgozik?

A TVK Nyrt. vezérigazgatójaként a társaság muködését irányítom. Ezen belül a cég muködését
és a MOL-csoport Petrolkémiai
Divízióját vezetem, felelek a
társaságra, illetve a divízióra
kidolgozott és elfogadott stratégia megvalósításáért.

anyagokat,illetvetmjavaslatokat
Vezetoiértekezleteken és megbeszéléseken veszek részt, és
szükség szerint képviselem a
TVK-t, illetve a divíziót külso
eseményeken, szakmai szerve-

- Hogyan került Veszprémhe. és miért választotta a vegyes.
mérnöki szakot?
A középiskolában imádtam a kémiát, és mérnök akartam

zetekben vagy éppen konferenciákon. Folyamatosan figyelemmel
kísérem a társaság üzleti teljesít-

lenni. Az ehhez az érdeklodéshez választható egyetlen szak
akkoriban a vegyészmérnöki kar volt. Az egyetemen, és ezzel

ményét és annak az elfogadott
tervtol való eltérését. Szükség is

együtt Veszprémben eltöltött évek - mint általában az egyetemi
évek egy diáknak - nagy hatással voltak a személyiségemre,
sokat köszönhetek az intézménynek és tanárairnnak egyaránt.

van erre, hiszen ahhoz, hogy mind

- Hogyan került a jelenlegi
munkahelyére?
2001-2003. között a MOL

idoben pedig, ami a munkámon felül marad, igyckszcm a
feleségemmelés két gyermekemmela leheto legtöbbetegyÜII
lenni.

"Sokat seyít, ha felisrnerJuk a velÜnk egyutt dolyu

z nk é, CI~ k ~ I t é (; )egy I i ri k kép ~ ~ ,.\ ~ tn e ejköt
VegyipariPortfólióMenedzsment
területének igazgatója voltam.
Közben a cég egyre nagyobb
tulajdonihányadot szerzettmeg
a TVl( részvényeibo~és bizonyámár a elorelépést
jelento celként fogad
ra ennek is köszönheto, hogy
2003júliusábanengemválasztot- a kedvezo, mind a kedvezotlen
- Mi volt a legemlékezetesebb dolog, ami ill /()/"I
tak a TVK vezérigazgatójává. piaci környezetre azonnal reagálni egyetemünkön?

az ésszerü

kornpromis')zurnokat.

egiuttrilGködesben

ni el? il!

dmel',,.e"

ré"zt \,e\:1k rnindeg\/!;

!

tI 'I'I!, ; ,
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tudjunk, alul- vagy felülteljesítés
esetén is tanulmányozzuk és keressük az eltérés okát a rendel-

zetesebb

kezésre álló adatok és a döntés-

például a Tudományos

elokészíto információk alapján.
Ez természetesen sok munkával

úgy gondolom,

az egyetemi

arról. hogy milyen feladatokkal

pontok

személyiségfcjlÜMslwl

jogialkozik napi szinten?

jár. Ebben a pozícióban a munkai-

diákot, de lehetoséget

Eloször is áttekintem a társaság
muködésével kapcsolatos napi

do többnyirenem nyolc óra, hanem
mindig annyi, amennyi az adott

közösségépíto

(esetleg heti, havi) jelentéseket,
majd tanulmányozom a stratégiai
döntéseket elokészíto munka-

napi feladatok elvégzéséhez szük-

ként; az egyetemi napo!..SOIalIdla!..n'~1011,1,,11
\ 011.1111 kl

séges. Az esetek többségében ez
inkább kéljegyü szám. Abban az

léptem a Rongyos

- Egy ilyen hatalmas cég irányitása olyan je/adat. amelyet egy
átlagember el sem tud képzelni.
Tudna nekünk mondani pár szót

..

Optimális

esetben

egy egyetemista

az, hogy egyáltalán

Bár az egyetemi

szerinti

éveimbol

számÚra a 1l'~l'lIlld'l'

az adott Cgyctl'lIIfl'
kimaradtak

lill 11.11011

olyalI d"lvo~
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Persze az is fontos volt, hogy a politikai gazdaságtant, a filozófiát és tudományos szocializmust tanító tanárainkkal értelmes,

fontos dolog: az együttmuködés készsége és képessége. Sokat segít,
ha felismerjük a velünk együtt dolgozók (leh'Yenekazok akár vália-

érveken alapuló beszélgetéseket és vitákat lehetett folytatni,

laton belüliek, akár külso üzleti partnerek) érdekeit. és legyÜnk

valamint elkezdtem angolul tanulni. A diplomámat dr. Kárpáti
Átpád vezetésével készítettem, a témája pedig a tejipari szenny-

képesek megkötni azokat az ésszerü kompromisszumokat, amelyek
az együttmuködésben részt vevok mindegyike számára elÖrelépést

vizek tisztítása volt. Azóta kicsit távolabb kerültem a tejipar
vegyészetivonatkozásaitóI.. . végül, de nem utolsósorban: számos

jelento célként fogadhatók el. Ez pedig folyamatos tanulást jelent.

barátra tettem szert, megnosültem, és ott született a lányom.

nincs semmi tanulnivalója. Mindig van mit tanulni, én most például
a vezetoi képességeim továbbfejlesztésén dolgozom keményen.

- Mennyiben befolyásolta a karrierjét. hogy Veszprémben
végzett. és mihen volt elonyben a töhbiekhez képest?
Úgy gondolom, az a tény, hogy Veszprémben végeztem, a karrierem alakulására - így utólag visszatekintve pozitív hatással volt. Mindenki másban
képes kitunni. Vannak, akik egy területre
specializálódnak, és abban lesznek professzionálisak, abban alkotnak nagyot.
Mások abbanjók, hogy átlá~ák a komplex
rendszereket,képesek több tudományterület
(szakma) kapcsolódó pon~ain szintetizálni
a különbözo területeket összeköto információkat. Én ez utóbbiban voltam jobb,
és az élet úgy hozta, hogy a munkám során
szükségem volt erre a képességre.
- Ön szerint milyen képességek. nu/v(,1I
végzettségek szÜkségesek ah/ur. hOl;Y
valaki ma Magyarországon
karriertfilthasson be?

hasoll/()

A szükséges minimum a vegyészmérnöki diploma, ez önmagában azonban
nem elég. Meg kell szerezni a szakmai
alaptudás azon részét is, amelyet csak
egy vállalatnállehet elsajátítani. Ezeken
felül elengedhetetlen legalább egy idegen
nyelv magas szintu ismerete. Különösen
fontos, hogy az ember kitanulja az üzleti
élet muködésének csínját-bÚ1ját,valamint

természetesen a kitartás, a sok munka
szintén elengedhetetlen.
- Mit ajánlana a most v(;g,zett.vagy mostanában diplomatémát választó diákoknak,
melyik teriiletre érdemes koncenlrálniuk?
A kiváló szakmai alap tudás mindenképpen elengedhetetlen. Emellett ne csak
tanuljanak egy idegen nyelvet, de képesek
is legyenekazon nagyonjól kommunikálni,

és az üzleti élet muködésénekjellegzetességeitis ismernikell.Még egynagyon

---

Szerintem baj van, ha az ember elégedetten hátradÖI, és Úgy érzi,

Hegyi Judit
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Galambos László portéja köszönti az oldal látogatÓit, vele beszélgettünk arról, hogyan lehet egy igazán összetartó csapatot létrehozni
és fenntartani.
'83-ban végzett az évfolyamunk - mondja, itt a hangsúly az évfolyamunk szón van, hol hallunk ma már ilyet? Igazi csapatszellem
alakult ki az egyetemi évek alatt, ez érzodik minden szóból. "Félszavakból is megértjük egymást" - olvasható a honlapon. Ennek több
oka van, meséli Galambos László: ,,Annak ellenére, hogy nehézvegyész szak voltunk, vegyes és minden irányban érdeklodo társaság,
akiket nemcsak a szakma érdekelt, hanem azon kívül sok minden
más, a színészettol a zenén keresztül az újságírásig, ez aztán a késobbi karrierekben is meglátszott. Ez volt az egyik ok. A másik - szerin-

tem fontos - tényezo, hogy jóval kisebb évfolyamok voltak, kisebb
volt az egyetem is. A nehézvegyész szak 120 fovel indult, mindenki
a jelenlegi központi kollégiumban lakott, akkor még csak ez az egy
létezett. Egy évfolyam egy szinten élt, éjjel-nappal együtt voltunk,
nemcsak az egyetemen, hanem szabadidonkben is. Abban az idoben
kevesebbet jártunk haza, hétvégeken Veszprémben voltunk. A fiúk
egy évet katonai szolgálatban töltöttek az egyetem megkezdése elott
a laktanyában összekovácsolódtunk. A legfontosabb pedig maga a
társaság, vezéregyéniségekkel és jó képességu emberekkel. Az öt év
alatt nagyon sok mindent csináltunk a tanuláson kívül is.
Ilogy mi mindent csináltak, összegyüjtötték a honlapon is. Megelevcncunck a Rongyos Theátrum bulik képei, a kollégiumi élet, felhangzik a Gépészopera, olvashaljuk a Kémcsokefe számait, láthatjuk
az clsÖ AKÓ születését, valamint új értelmet nyer a VEN fogalma igazi csapatok igazi emlékeit gyüjtötték egy csokorba. A bolondballagÚson pedig három müszakot követeltek aKismocskosba.
Az ÖtÖdévvégén hatvanan végeztek, ,,köszönhetoen" az akkori kétli.lkozatÚ képzésnek, illetve a kényszeru lemorzsolódásnak. Tanul-

Galambos László

-

----

mányaik befejeztével sokan Budapesten vagy annak környékén
kezdtek dolgozni, többen erosítik a MOL csapatát, de megtalálható

közöttük a Népszabadság muszaki igazgatója, a TVK vezérigazgatója, valamint Olaszországban élö gitármuvész is.
Tavaly tartották a 25 éves évfolyam-találkozót - a képekböl
ítélve jól sikerült. Százan voltak - meséli Galambos lászló
nagy büszkeséggel, természetesen mindenki hozta a párját.
Sok a házasság az évfolyamon belül, nagyon tartósnak bizonyultak, ami szintén ritka manapság. A találkozókat úgy szervezik, hogy minden évfolyamtársukat meghívják, azokat is,
akik nem velük végeztek, vagy akár csak egy évet jártak
velük. Ez is jellemzö a közösség erejére, hogy sokan csapódtak hozzájuk.
Hogy honnan ez az erös kötödés, és hogyan lehet ezt megtartani? Mindig is szerveztek ötévenként évfolyam-találkozót.
"Abban az idöben (nem nosztalgiaként használja ezt a szót
többször beszélgetötársam, hanem mert akkor egyszerüen
más körülmények voltak - mondja) végzéskor minden évfolyam választott egy seniort. Az ö feladata volt, hogy megszervezze a találkozókat. Néhány évejöttünk rá, hogy az öt év már
ritkán van, ezért évente általában kétszer meghirdetünk egy-egy idöpontot és helyet, ahol találkozunk - aki ráér, eljön.
Ezek az "évfolyamvacsorák" mindig Budapesten vannak, de
vidékröl is jönnek a barátok, Nagykanizsától Tiszaújvárosig,
Miskolctói Bajáig. A honlap is ígyjött létre. A régi barátságok
tovább élnek, a MOl-nál kifejezetten sokan dolgozunk, a személyes kapcsolatok szintén megmaradtak. A közérdeku linktárban munkahelyeik weboldalát, útiképeket és koncertfelvételeket is megosztanak egymással, a fórumon találkozók, vacsorák, vagy épp túrák részleteit beszélik meg. a képgalériában pedig mindezt dokumcntÚljÚk.
Sokat változott a kÖrnyczct.Útalakulta rcls(íoklaIÚs.Minden
karon választanak seniorl. aki Ieljcscn mÚs szerqwl kap. a
nagy létszámú végzöst nehezebb összclarlani. kisehh csopor.
tok tartják már csak a kapcsolatot, az örcgdiÚkkongrcsszus is
zsugorodik, ahogyan azt az elözö számban már olvashattuk.
Ami akkor muködött, az a mostani generációknál nem biztos.
Ami fontos, hogy nem a végzéskor kell elkezdeni a dolgot hangzik a tanács a példaértéku kezdeményezés motorjától. A
seniorság csak formalitás. Az, hogy egy évfolyam hosszútávon közösség lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan muködött
az egyetemi évck alatt. Ahhoz, hogy a kapcsolat fennmaradjon, az egyetemcn kcll kialakulnia a közösségnek, és nem
csak a laborokban. Nagyon fontos a tanulás, a szakma, de az
egyetemista évek mcgismételhetetlenek, ezért másra is kell
használni azokat. ncmcsak a tanulásra.
A példa tehát adott és kiivctcndö.a technika és a közösségi
portálok rendelkezésrc Úllnak.a tÖhhimár csak az egyéneken
múlik. Minden korÚhhanés nHlstvégzctt évfolyam alakíthatja
úgy a közösséget, hogya kiivetkczÖszÚmunkbanmár róluk írhassunk.
BirÓ Viktória
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