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• A két legjobb vidéki hely egyike a szegedi Royal 

Magyar éttermek osztrák koronája 

Németh István: a csapatmunka a siker titka... (Fotó: Nagy László) 

9 Budapest (MTI) 
Azonnali és stratégiai 

intézkedések előkészíté-
sén dolgoznak a Pénz-
ügyminisztériumban a 
befektetők védelmében, 
az értékpapír cégek és a 
pénzintézetek felügyele-
tének megerősítésével -
tudta meg az MTI mi-
nisztériumi forrásból az 
elmúlt hét végén. 

Függetlenül a drasztikus 
tőzsdei mozgásoktól, a tár-
cánál megengedhetetlennek 
tartják, hogy a befektetők 
pénze veszélybe kerüljön a 
brókercégeknél, hiszen azok 
csak keze lő i ezeknek az 
összegeknek. A pénzügymi-
niszter az utóbbi időben el-
szaporodott csődök, pénz-
ügyi visszaélések miatt szor-
galmazza az i l letékes fel-
ügyeletek határozottabb fel-
lépését. A felügyeletek kép-
viselői ugyanakkor azt hang-
súlyozzák, hogy elsősorban 
a törvényi előírások szabnalc 
korlátot a hatékony fellépés-
nek. Az értékpapír- keres-
kedő cégek, akárcsak a ban-
kok, egyre univerzálisabb te-
vékenységet folytatnak, mi-
közben az egyes pénzügyi 
területeket felügyelő szerve-
zetek jogkörei specifikusak. 

Az Euromenedzser, a 
vezetők és a vállalkozók 
oktatása mellett, a jövő-
ben a pedagógusok to-
vábbképzésében is sze-
repet vállal. A társaság 
területért felelős igazga-
tójával, Zalai Antallal a 
piacszélesítésröl beszél-
gettünk. 

9 Mit tudnak segíteni a 
pedagógusoknak? 
- Az utóbbi időben egyre 

több pedagógus keresett meg 
bennünket azért, hogy az ál-
talunk tanított szemléletet, 
módszert megismerjék. Miu-
tán ők 7 évente kötelező to-
vábbképzésen vesznek részt, 
úgy tűnt, a továbbképzési 
igény és a rendeletből faka-
dó kötelezőség praktikusan 
összeilleszthető. Társasá-
gunk auditált képző intéz-
mény felsőfokú - Országos 
Képzési Jegyzék szerinti -
szakmákra, így csak regiszt-
ráltatnunk kellett a miniszté-
riumi finanszírozáshoz. 

9 Milyen ismeretekkel 
lesznek gazdagabbak a 
képzés után a pedagógu-
sok? 
- A több ezer szakmából 

azokat választottuk ki, ame-

A pénzügyi szolgál tató 
cégek egyszerre lehetnek ér-
deke l t ek nyugd í jpénz t á r i 
szolgáltatásban, befektetési 
alapokban, vagyonkezelés-
ben, esetleg biztosítás jel-
legű szolgáltatások nyújtásá-
ban. Eközben a pénztári te-
vékenységet csak elkülönül-
ten felügyeli a Pénztárfel-
ügyelet, a befektetési szol-
gáltatási tevékenységet az 
Állami Pénz- és Tőkepiaci 
Felügyelet, a biztosításokat 
pedig a Biztosítás Felügye-
let. A Pénzügyminisztérium-
ban ezért olyan törvénymó-
dosítási javaslaton dolgoz-
nak, amely lehetővé teszi a 
felügyeletek tevékenységé-
nek minél ha t ékonyabb 
egyeztetését, összefogását, 
esetleges összevonását . A 
stratégiai fellépéssel párhu-
zamosan azonban a Pénz-
ügyminisztériumban úgy lát-
ják, hogy nem lehet eltekin-
teni az azonnali intézkedé-
sektől sem. Ennek jegyében 
külön vizsgálatok folynak. A 
Postabank esetében a vizsgá-
lat eredményeként már meg-
született a feljelentés. A sza-
kértők dolgoznak a Globex 
és a Realbank ügyében is, és 
áttekintik a legutóbbi hóna-
pokban tönkrement bróker-
cégek eseteit. 

lyek korszerű ismereteket 
do lgoznak fe l , s a j ö v ő 
szempontjából a lehető leg-
biztosabb elhelyezkedést va-
lószínűsítik. Ezek a marke-
ting", a reklám-, a média-, a 
ke re skede lmi - , a humá-
nerőforrás menedzseri terü-
letek, de - a veszprémi 
egyetemmel együttműködve 
- minőségügyi szakmérnöki 
tanulmányokat is folytathat-
nak a pedagógusok. 

• Milyen előnyökkel 
járnak az említett terüle-
tek? 
- A pedagógusok a piac-

gazdaság működtetéséhez 
elengedhetetlenül fontos is-
mere teke t sze rezhe tnek , 
mégpedig hasznos, gyakor-
lati módszerek segítségével, 
amit azután továbbadhatnak. 
Általános előny, hogy kép-
zéseinket vi lágszínvonalú 
oktatófilmek és multimédiás 
eszközök támogatják, vala-
mint a trénerek gyakorlottan 
kombinál ják az interaktív 
e lőadások, a t réningek, a 
Workshop elemeit. Célunk, 
az i smere tköz lésen túl, a 
készség- és személyiségfej-
lesztés. 

K. A. 

Osztrák vendéglátó-
szakírók minősítése sze-
rint Magyarország leg-
jobb vidéki vendégváró 
helyeinek egyike a sze-
gedi Royal . Városunk 
exkluzív éttermét immár 
20 ezer nyugat-európai 
menedzsernek ajánlják 
az éttermi ranglista elké-
szítői. Vajon mire volt 
szükség ahhoz, hogy a 
Royal ilyen neves kitünte-
tés részese lehessen? -
kérdeztük Németh István 
igazgatót. 

Hallották-e már Cristoph 
Wagner publicista és Klaus 
Egle szakíró nevét? Belela-
poztak-e már a Czipin Guide 
című kiadványba? Magyaror-
szágon ma még vélhetően ke-
vesen válaszolnak igennel e 
kérdésekre. Éppen ezért kezd-
jük talán egy rövid bemuta-
tással e cikket. Fent nevezett 
urak az osztrák Czipin & 
Partner befektetési tanácsadó 
cég megbízásából egy éven át 
járták hazánk legnevesebb 
vendéglátó helyeit, árgus sze-
mekkel f igyel ték, milyen 
díszletek között s mekkora 
lelkesedéssel lesik a vendég 
kívánságait. A szigorú teszte-
lés végeredménye pedig az 
említett Czipin Guide címmel 
megjelent kiadvány lett, 
amelyben a legjobb minősí-
tést elért magyar éttermek 
mellett cseh, szlovák és len-
gyel vendéglátóhelyek sora-
koznak még. A könyvecskét 
Nyugat-Európa 20 ezer mene-
dzserének küldte meg a kiadó, 
olyan üzletembereknek, akik 
Kelet-Európát fontos befekte-
tési terepnek tekintik, s ezért 
gyakorta keresik fel a felso-
rolt országokat. 

Hogy jómagam hol is talál-
koztam a Czipin Guide-del? 

Január második felé-
ben tartotta rendkívüli 
közgyűlését a szegedi 
központú Lombard Pénz-
ügyi és Lízing Rt, s ezen -
immár az Állami Pénz- és 
Tőkepiaci Felügyelet en-
gedélyének birtokában -
a cég tulajdonosai meg-
szavazták a társaság 
zártkörű tőkeemelését, 
így a saját tőke 800 millió 
forintra nőtt, a nettó esz-
közérték pedig megha-
ladja az egymilliárd forin-
tot. 

A zártkörű alaptőke-emelés 
után a Lombard Rt.-ben 50 
százalék plusz egy szavazattal 
fele-fele arányban többségi tu-
lajdont szerzett a Takarék-

A szegedi Royal szálloda ét-
termében. S nem véletlenül. 
Ugyanis e négy országra ki-
terjedő vendéglátós minősí-
tésben Szeged exkluzív étter-
me nemcsak megkapta a Czi-
pin-korona viselésére jogosító 
minősítést, de azt is elmond-
hatja magáról, hogy Magyar-
ország két legjobb vidéki ét-
termének egyikeként jelölik 
meg a szerzők. A pontszámok 
alapján a gyulai Indonéz étte-
rem társaságában kapaszkod-
tak föl a dobogó legmagasabb 
fokára. Ezek után Németh Ist-
ván, a Royal szálloda és étte-
rem igazgatója vélhetően csak 
jót és szépet mondhat az oszt-
rák vendéglátós szakírókról... 

- Valóban nagyon szimpa-
tikus urak lehetnek, de be kell 
vallanom, közelebbi ismeret-
ségben nem állok velük. 

bank, valamint a Deutsche 
Genossenschaftsbank (DG 
Bank) érdekeltségébe tartozó 
osztrák VB Leasing Internati-
onal. A Takarékbank, illetve a 
takarékszövetkezetek nagyon 
komoly részt vállaltak a Lom-
bard fejlesztésében. Erre jó 
példa, hogy az elmúlt esz-
tendőben a társaság finanszí-
rozásának 90 százalékát e 
pénzintézetek biztosították, s a 
Takarékbankkal együtt kidol-
gozott faktoring konstrukció is 
nagy mértékben hozzájárult a 
zökkenőmentes pénzellá-

Ugyanis amikor vendégként 
betértek hozzánk, fogalmunk 
sem volt arról, hogy éppen 
minket vizsgáztatnak. A Czi-
pin-ranglistáról már csak ak-
kor értesültünk, amikor meg-
jelent a kiadvány, s ezt egy le-
vél kíséretében megküldték 
nekünk. 

• Ön szerint a Royal mi-
nek köszönheti leginkább, 
hogy ilyen kitüntető elis-
merésben részesült? 
•- A minősítő szabályok is-

meretében azt mondhatom, 
hogy a könyv írói nemcsak ét-
termünk küllemét találták tet-
szetősnek, de elégedettek vol-
tak a felszolgálással, az átél-
és italválasztékkal, s termé-
szetesen az ízekkel is. Ugyan-
is ezek osztályozása után ér-
tük el azt a pontátlagot, ami-
vel kiérdemeltük a Czipin-ko-

táshoz Az alaptőke-emeléssel 
a korábbi kvázi banki háttér 
így intézményessé vált, stabil 
alapokra került, ezzel hosszú 
távon megteremtődtek a to-
vábbi növekedés feltételei. A 
Lombard a takarékszövetkeze-
tekkel együttműködve - azok 
pénzügyi szolgáltatási kínála-
tát lízingkonstrukciókkal gaz-
dagítva - , újabb piacon tudja 
megerősíteni jelenlétét. A tár-
saság a jövőben növelni kí-
vánja szerepét a mezőgazdasá-
gi-gép lízingjében, s ennek ér-
dekében már ma is előrehala-

ronát. Vagyis a jeles érdemje-
gyért nemcsak ezt a patinás 
étteremarculatot illeti dicsé-
ret, hanem Csikota Mihály ét-
teremvezető és Pipicz Zoltán 
séf s csapataik is joggal lehet-
nek büszkék teljesítményükre. 

• Azért ne feledkezzen 
meg saját magáról sem... 
- Aki ismerős a szegedi 

vendéglátásban, pontosan tud-
ja, hogy én nem vagyok ven-
déglátó-ipari szakember. 
Amikor közgazdászként el-
vállaltam 1996 júliusában a 
Royal szálloda és étterem ve-
zetését, azt mondtam kollegá-
imnak, hogy én a vendég sze-
mével fogom nézni munkáju-
kat. Bízom benne, hogy ez a 
kritikus szemlélet is szerepet 
játszott a sikerben, de én in-
kább az összehangolt csapat-
munkát emelném ki. 

dott tárgyalásokat folytat a 
BayWa Magyarország Kft.-
vel. 

A tulajdonosi kör bővülése 
nyomán a januári közgyűlés 
visszahívta a régi igazgatóság 
tagjait, az új elnök a VR Lea-
sing AG ügyvezetője, Rein-
hard Gödel úr lett. A DG 
Bank általa vezetett lízingcége 
tavaly 4 milliárd márka forgal-
mat ért el. Segítségével, vala-
mint a társaság nemzetközi 
kapcsolataival a Lombard 
nem kevesebbet céloz meg, 
mint a magyarországi lízingpi-

• Mi kell ahhoz, hogy 
egy étterem igazán színvo-
nalas vendéglátóhelynek 
nevezhesse magát? 
- Fontos, hogy az étel csak 

minőségi alapanyagból ké-
szüljön, az italokat a legkivá-
lóbb pincészetekből rendel-
jék, s az étlapon éppúgy ta-
láljon hagyományos, netán kí-
mélő ételt a vendég, mint 
mondjuk a távoli vidékek íze-
it felvonultató specialitásokat. 
Ma már egy exkluzív vendég-
látóhely (amely azért nem lu-
xus étterem, ahova csak vas-
tag pénztárcával a zsebben le-
het betérni...) vezetése töre-
kedjék arra is, hogy társasági 
központtá váljon, ahol nem-
csak az ételek és italok miatt, 
hanem a jó társaság miatt is 
érzi a vendég, hogy minden 
az ő jó hangulata érdekében 
történik. 

9 Azt hiszem, éppen a 
legjobbkor beszélgetünk 
mi erről, hiszen 1999-et 
hazánkban a bor és a 
gasztronómia éveként je-
lölte meg a Turizmus Rt., 
a magyar idegenforgalom 
egyik fő felelőse. 
- Valóban így van, s ennek 

sikeréért igyekszünk mi is 
mind többet tenni. Tavaly 315 
rendezvénynek adott otthont a 
Royal, s az idén sem adjuk 
alább. Vacsoraestjeink sorát e 
hétvégén például egy Valen-
tin-napi lakomával folytatjuk, 
de hamarosan vendégünk lesz 
Benke László olimpiai bajnok 
mesterszakács is. Mert az 
igaz, hogy immár Czipin-ko-
rona díszíti éttermünket, de 
azt is pontosan tudjuk, hogy e 
cím visszavonható. Nagyon 
keményen dolgozunk azért, 
hogy ez még véletlenül se for-
dulhasson elő... 

Bátyi Zoltán 

ac részesedésének 10 százalé-
kát. 

A számok tükrében sikeres 
évet zárt a Lombard Pénzügyi 
Lízing Rt. 1998-ban, hiszen 
közel száz százalékkal 11,9 
milliárd forintra növelte for-
galmát. (A forgalom ez eset-
ben a bruttó beszerzési árat je-
lenti.) A teherautók eszközér-
tékben 52 százalékot tettek ki 
a Lombard „ltzingtortájából", 
míg a személygépkocsik 42, a 
gépek, berendezések 5, az in-
gatlanok pedig 1 százalékos 
súlyt képviseltek. 1998 év első 
felében a társaság lízingpiaci 
részesedése 3,9 százalékról 
4,6 százalékra emelkedett, s a 
piachódítás a második fél év-
ben is folytatódott. 

Kovács András 

• Euromenedzser továbbképzések 

Nyitás a tanárok felé 

• Új növekedési pályán a Lombard Rt, 

Nyolcszázmilliós alaptöke 
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