
SZÁLLoDA

Ificsieza Budapest,
mindenkit ismerünk, itt élünk
Az elmúlt nyolc-tíz évben átadtak majdnem hétszáz szobát, ebből közel ötszázat a szűk pesti
belvárosban. A Mellow Mood menó butikhoteleket üzemeltet, a válság éveiben felújította
a Klotild-palotát, és ugyanók építik újjá az igen nagy értékű Párizsi udvart is. Tulajdonosai
Jordániából jött üzletemberek, itt élnek harminc éve, bó húsz éve itt üzletelnek, és elképesztő
beágyazottságra tettek szert. Zuhair Awadot és Sameer Hamdant kérdeztük.

Nem szoktak a gazdagIistákon szerepelni, de
nemré9iben láttam egy vagyonbecslést, a
24.hu készítette, miszerint fejenként négymilli-
árd forintiuk van,

Sameer Hamdan (SH): Ilyen kevés?
Zuhair Awad,(ZA): Szeretném tudni, hol

vanezapénz.
Némi ellentmondást érzek a reakcióiukból...

SH: Látja, nehézlesz ez az irtterjú. (Nevet)
Pedig érdekelne, hogy reálisnak gondoliák-e

ezt a négy-négy miIIiáld forintot.
ZA: Soha nem számoltuk össze a vagyo-

nunkat.
Mekkora most a portíólióiuk?

ZA:Tizenkét szállodánk van, a Párizsi
udvar lesz a tizenharmadik.
Ezek közü! hányban tulaidonosok?

SH: Kilencben. A többit üzemeltetjük vagy
fejlesztjük. De nem teszünk különbséget,
mindegyiket a sajátunknak tekintjük.

(ÉRDEZETT, FEíITE ElúEsE
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És nem éldekli önöket, hogy mindez mennyit
ér?

ZA:Í)rdeke|,persze, de inkább arra va-
gyunk büszkék, hogy mib ől épiJ'lt íel ez az
egész cégcsoport. Barátok voltunk, kis cégből
indultunk, ifi úsági szállásokkal foglalkoz-
tunk, és most itt
vagyunk. Renge-
teg szálláshelyünk
van, körülbelül ó00
embernek adunk
munkát, felújitot-
tuk a Klotild-palo-
tát, és újjáépítjük
a Párizsi udvart,

A SZÁMoI(RA CSAI(

- kérdezte tőle, mire ő, gyere ki a Keletibe,
megmutatom. Volt ott majdnem 150 diák,
magyarok, külföldiek vegyesen. Ók felszálltak
avonatra, kimentek Hegyeshalomig a határig,
és visszajöttek. Közben rábeszélték a nyugat-
ról jövő turistákat, hogy hol lakjanak Buda-

pesten. Hátizsákos
turisták voltak a világ
minden tájárő|,hetven
százalékuknak nem
volt foglalása. Nem
volt még internet, nem
voltak szállásközvetítő
portálok, a diákok vol-
tak a közvetítők. Mikor
leszálltak a vonatról,

mináegyikük elvitt három-öt turistát, a teljes
csapat egy nap alatt akár 200 turistát is tudott
közvetíteni. sameer ehhez csatlakozott.

SH: Volt, hogy egyszerre három irodát üze-
meltettünk a pályaudvar különböző részein,
hogy mindenkit el tudjunk csípni. Nagyon sok
turistát és diákot mozgattunk, mindenhonnan
jöttek, és minden nyelvvolt a csapatban, amit
csak el lehet képzelni. Kanadaiak, olaszok,
németek, amerikaiak, mindenki. Sokan közü-
lük itt maradtak, és beálltak hozzánkdo|goz-
ni. Volt például egy kanadai srác, aki idejött
három napra, aztán kiment Prágába két napra,
majd visszajött, és itt maradt két évig. Jó han-
gulat volt. Egy irodánk amúgy még most is
megvan a Keletiben.
Mekkora üzlet volt ebben?

SH: Nagyon jól lehetett vele keresni. Egyre
több hostelt és egyetemi, sőt középiskolai
kollégiumot béreltünk ki, ide vittük a turistá-
kat. Emlékszem, 95-96-ban lehetett, hogy egy
éjszaka alatt háromezer vendégünk volt. Hét-
nyolc hostelben és kollégiumokban. Nem volt
még annyi hostel a városban, mint amennyi
most, de mi béreltük a Schönherzet, a Kerté-
szeti Egyetem, a Múegyetem kollégiumát és

sok középiskolai koleszt is. Főleg nyáron, de
a középiskolai kollégiumokat hétvégente egész
évben ki lehetett adni. Pénteken átvettük az
iskolától a kollégiumot, és vasárnap regge-
ligvittük oda avendégeket. Két éjszakára is
kinyitottunk. Nagy volumen volt, alacsony
költségekkel. A bérleti díjon felül nem kellett
jutalékot fizetni az internetes oldalaknak,
csak a diákoknak, jó volt a marzs rajta.
Aztán megalapították közösen a Mellow
Moodot. Hogy indult?

AIfl(oR EMLÉIGZEM, HA
pÉruznóL vAN sZó, HA
ÉvszÁnnol(RóL, AIC(oR
NEIGMMINDEGY.

aminek megnyitá-
sával ez aszám 80O-ra növekszik.
Hogy keÉltek Magyarországra?

SH: Mindketten Jordániából jövünk. Én
Kuvaitban születtem, Zlhair meg élt valami-
kor Szíriában, de mindketten palesztin szár-
mazásúak vagyunk, és jordán állampolgárok-
ként jöttünk Magyarországra tanulni. 198ó.

szeptember 16-án teljesen véletlenül ug,yan-
azon a gépen érkeztünk Budapestre. Akkor
még nem ismertük egymást, rá két hónappal
ismerkedtünk meg az egyik egyetemi menzán.

Zk Egyébként a nagyszüleink szomszédos
falvakban éltek. Bz is véletlen. Három-négy
kilométerre laktak egymástól, de nem ismer-
ték egymást.
Széles körben tartia magát a nézet, hogy - bár
egyikük f ogtechnikusként végzettn másikuk
közgazdász - pénzváltóként kezdték. Sétáltak
a Váci utcán, és mondták a külföldieknek, hogy
change money, change money?

ZAzEz azérttű|zás, nem egészen ígyvolt.
Én kezdetben tényleg válto ttam pénzt, de nem
mondogattam, hogy change money. Volt egy
cégem, és ezzeLfoglalkoztam 94-ig. Sameer
viszont92-től if úsági szállásokat üzemelte-
tett, ő sosem dolgozott a pénzváltásb".r. É.,
csak később kapcsolódtam be a turizmusba,
mert közben mégtextileztem. Volt egy török
társam, Isztambulban csináltunk egy kisebb
üzemet. Onnan hoztunk be Magyarországra
szép pizsamákat, fehérnemúket.
Volt egy itodáiuk a Keleti pályaudvaton, a tu-
ristainformációs központ. Ezt hogy sikerült
megcsípni?

ZA: Sameer egyszer találkozott az egyik
barátunkkal 92-ben, aki mesélte neki, hogy
milyen jól |ehet ezze| keresni. Mit csinálsz?

,l992

A nyári időszak alatt
a budapesti.egyetemi

kol|ésiumok üzemeltetése

25 Év

?§o0
Megnyílik aZ első saját
fe.ilesztésú szálIoda:
Baross City Hotel---

2§§2-
Marco Polo Top

Ho(s)tel üzemeltetése

aoo4-2o09
A star City Hotel---

és aZ Atlas city
Hotel--- üzemeltetése/
megVásár|ása. MelloW

lvlood cental Top Hostel,
Délibáb City Hotel---, ,

Domino Top Hostel és az
Europa Hostel & Congress
center üzemeltetése. A
3-csillagos Mátyás City
Hotel, Ring city Hotel
és Pilvax city Hotel

üzemeItetéSe.

2öo7*
Az elsó saját fejlesztésú

4-csillagos Atrium Fashion
Hotel

26oE,
Promenade City Hotel*--
superior és Buda Castle

Fashion Hotel----

?089*
Expo congress Hotel

2ol§,28rl
Alta Moda Fashion
Hotel---- fejIesztése

2et1_
La Prima Fashion Hotel

Budapest****

2§12-
Buddha Bár
Estilo Fashion
Mirage Fashion
La Prima Fashion Hote|

Vienna****

2014_
párizsi udvar

menedzsment jogainak
elnyerése
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MINIGT NEM ÉRpnrnl
ZA: Nagyon szerencsés

emberek vagyunk. Minden
szombaton veszünk lottót,
és szerencsére minden
vasárnap megnyerjük.
(Nevet)
És komolyan?

ZA: A hostelezés ren-
geteg hasznot termelt, így
megvolt a tartalékunk.

A PoLITII(A. ÜzlnrnMBEREI(
VAGYUNI(, ÜZLETELÜNI(
MINDENICVEL. És IózBrN
LÁTJUI(, HoGy A VÁRos
FEJLÓDII(

SH: Akkoriban mi sülve-főve
együtt voltunk. Mindent együtt csi-
náltunk, minden nap találkoztunk,
együtt is laktunk egy darabig, teljesen
természetes volt, hogy egyitthozzuk

és megvettük a Fortuna épületét. Ez
fordulópont volt, ekkor kezdtünk gon-

dolkozni az ingatlanfejlesztésben is.

Ebből lett a Baross City Hotel, 2oo0-
ben nyitottuk meg, ma is múködik.

Miból finanszírozták?

sunk, amit a Market épít - a La Prima
Hote|, az Estilo, a Buddha Bar és most
a Párizsi udvar -, de az eddigi három
kivitelezésünknél Garancsi még nem
volt a cégben. A mostani politika előtt
is velük építettünk. Miért? Mert sze-
retnek építeni. Korrektek és nagyon
jó partnerek. Tegnap találkoztam
Scheer Sándorral, mert ők építik
a saját házunkat is, éppen mondtam
neki, hogy zseniális a csapata. Nem
arra hajtanak, hogy hogyan lehet
lehúzni a másikat, hanem, hogy
szakmailag hogyan a legjobb. Ha hi-
báznak, elismerik. 2O09-ben dolgoz-
tunk velük előszőr, akkor még másik
kormányvolt, és a Marketnek is más
tulajdonosa volt.

Mondok más nevet.
Rogán Antal? 2012-ben
az ó polgármestersé-
ge alatt iutottak hozzá
a párlzsi udvarhoz.
(Nem ők az ingatlan
közvetlen tulajdono-
sai,hanem apárizs
Property Kft.-n keresz-
tül egy Ayesh Majdi
neyű üzletemb er, akiv eI

úgy állapodtakmeg,
hogy néhány év múlva
m e gv á s ár olhatj ák t ul aj -
donánakegy részét)

SH: Mi az ötödik
kerületben sok mindent
fejlesztettünk. Létezik,
hogy ennyi fejlesztés
után, azután, hogy
annyi munkahelyetbiz-
tosítottunk, nem kellett
időnként egyeztetni
a polgármesterrel?
Nemcsak a saját pro-
jektjeink miatt, hanem
például a belvárosban
garázdálkodó zsebtol-
vajok, a szemétvagy
a hamis iphone-árusok
miatt, akik becsapták
a mi vendégeinket is.

ZA: Elmondom, hogy kezdődött
vele a kapcsolat, ez is nagyon fontos.
Ő volt az első polgármester, aki haj-

létre a vállalk ozást. Ez 97-ben volt,
most húszéves a cég.

Mi volt az, ami eggyeI nagyobb szintre
emelte a vállalkozást? Amitól 2OOO-

ben már saiát feilesztésű szállodát
nyitottak.

ZA: Mondom neked. (Mindkettert

r em ekül m e g t anult ak ma gy ar ul, de

a magázódás, tegeződés néha keveredik
a beszédjükben. Egyébként is közvet-

len emberek ) Azthiszem, 98-ban
történt, bár a számokra csak akkor
emlékszem, ha pénzről van szó, ha
évszámokról, akkor nekem mindegy,
de mondja nekem egyszer a Sameer,
hogy van egy nagyon jó lehetőség.
Talált a Keleti pályaudvarral szemben
egy tetőteret, hostelt lehetne belőle
fejleszteni. Elmentünk, megnéz-
tük, megvettük. Aztán gondolkozni
kezdtünk, hogy hostel vagy hotel
legyen belőle. Hostelünk addigra már
sok volt, és egy szakembert is meg-

kérdeztünk, aki azt javasolta, hogy
csináljunk inkább egy háromcsillagos
hotelt.

SH: Egyébként is, akkor már bé-
reltünk egy háromcsillagos hotelt,
a Fortunát a Gyáli úton, oda is vittünk
vendégeket, mert eg,yre többen jöttek
a,Keletibe olyanok, akik magasabb
kategóriát kerestek. Kalkuláltunk, és
rájöttünk, hogy lehet, hogyjobban
megéri, ha nemcsak jutalékért köz-
vetítünk, hanem a saját hotelünkbe
küldjük a vendégeket. Így elfogad-
tuk az akkori tulajdonos ajánlatát,
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Sokat dolgoztunk, és mindent beletet-
tiink. Sameer is.

SH: Bankhitelt
amúgy2oO4-ignem
vettünk fel. Addigmin-
dent finanszírozni tud-
tunk a korábbi nyeresé-
gek visszaforgatásával.
Azért szeretik is költeni
a pénzt?

ZA: Szeretjük. Sokat
dolgozunk, deéIvezzúk
is az életet. Utazunk,
eszünk, iszunk, vásá-
rolunk.
2OlO óta nagyon erós
polltikai kapcsolato-
kat tudnak felmutatni.
Magyarországon szüle-
tett üzletembereknek,
többgenetációs családi
vál!alkozásnak is ritkán
van olyan beágyazottsá-
guk, mint önöknek.

SH: Például?
Mondok pát nevet. Arra
lennék kíváncsi, honnan
ismerik az i!!etót, milyen
szo]os kapcsoIat fűzi
önöket egymáshoz.
Garancsi lstván? Látom
az utcán a sok Market
feliratot, az ó cége építi
a párizsi udvart.

SH: Egyszer találkoztunk, együtt
ebédeltünk vele.

ZA:Ez a negyedik beruházá-



landó volt találkozni velünk. Rogán
előtt is nag:yon sokat dolgoztunk az
ötödik kerületben, de hiába próbál-
koztunk, hog:y jó kapcsolatokat épít-
sünk ki. Rogánnak egyszer küldtünk
egy e-mailt, hamar jött a válasz. Le-
írtuk, hogy a kerületi problémákat
szeretnénk átbeszélni, és a terveink-
ről tájékoztatni.

Akkor vettük meg a Váci utca
83-at, oda építettünk egy négycsil-
lagos hotelt, az Estilót. Kifejezetten
örült, hogy végre valaki megvette
azt a lerobbant ingatlant, ami csak
egy homlokzat volt, ahová hajlékta-
lanok jártak be, csak a probléma volt
vele. Ami a Párizsi udvart illeti, arra
a házra több éven át keresték a fej-
lesztőt. Többször is pályáztattak, de
hiába, végül senki sem merte elvál-
lalni a munkát. Az utolsó pá|yázatná|
mi voltunk az egyedüli pályázók, az
egyedüli fejlesztők, akik végül azt
mondtuk, megcsináljuk. É,s mive1 már
sikeresen befejeztük a Klotild-palotát,
el is hitték rólunk.

SH: Rólunk már korábban is az
a hír járta, hogy amibe belefogunk,
azt megcsináljuk. Nem azért veszink
ingatlanokat ,hogy tiz évig ne kezd-
jünkvelük semmit. Mi építettünk,

A MELLOW MOOD
poRTFÓLlÓ:

Hostel:

MÁRCO POLOTOP HOSTEL

Háromcsillagos hotelek:

BARossCITY, ATLAS clTv STAR
clTu cosMo clTV PRaMENADE clTY

Né9ycsillagos hotelek:

ATR|UM FASH rcN, BUDA cAsTLE
FASHION, EXPO CONGRESS, LA

PRIMA FA9HIoN, EsTILo FAsHlgN,
LA PR,,IIA vlENNA FAsHloN í.BECS)

Ötcsillagos hotelek:

BUDDHA BAR KLOT1LD PALACE,
PÁRtzst UDuAR (FEJLEszTÉs

ALAíT)

elkezdtük és befejeztük a munkát,
innentől fontos partner lettünk a ke-
rületben.
Puskás András? Ó volt éveken át Rogán
helyettese, most meg az Eximbank
vezérhelyetteseként ó írta a!á a Párizsi
udvar felúiítására kapott közel hétmilli-
átd fotintos hitelt.

SH: Ha Rogánnal, mondjuk,
évente egyszer találkoztunk, az
alpolgármesterrel sokkal többször.
Ő vo\t az operatív ember, neki mond-

tuk el, hol tartunk, mit
építünk, a napi dolgo-
kat. Az,hogy utána az
Eximbankba került, és mi
az Eximbanktól kaptunk
hitelt...
Az véletlen, mint a lottó?

ZAlEzténylegvé-
letlen. Ami a médiában
z ajlott ezz e\ k ap c s o1 at-

ban, az eléggé bántott
minket. Azért támadtak
minket, mert kaptunk az
Eximbanktól hitelt. Sok
más bankhoz is eljuttat-
tuk a hitelkérelmünket,
de egyetlen bank volt,
amelyik ezt a szállodafej-
lesztést fi nan szir ozta, az
Eximbank. Amúgy nem
csak a mi fejlesztésünk-
re adtak hitelt, több más

budapesti szállodának is.
Fuícsa, meít nem ez a profilia.

SH: Szerintem ez is a profilja.
Három éve belföldi beruházásokra
is ad kölcsönt, és ez egyjó projekt, jó
beruházás, jó koncepció. Magas költ-
ségekkel, de magas jövőbeni cash
flowbevétellel. Ez egy jó hitel, és az
államnak is fontos beruházás.De
Puskás Andrásra visszatérve, nem
ő döntött a hitelről. Ekkora kölcsön-
ről egy nagy testület dönt, és nagyon
sok feltételnek kell megfelelni. 20
hónapon keresztül dolgoztunk csak
ezen a hitelkérelmen, és egyébként
eddig még nem folyósítottak semmit.
(Az interjűt december 9-én vettük

íel)
Hogy érték el, hogy nemzetgazdasá-

gi szempontbóI kiemelt beruházássá
válion a Párizsi udvar?

ZA: Beadtunk egy hivatalos
kérvényt, a Judit és a Gizi bemen-
tek a minisztériumba. (Blandl Judit
ügyvezető is beült az interjúra, itt róla
és Korenyi Gizella gazdaságí igazga-
tóróI van szó. Sok női vezető dolgozik
a Mellow MoodnáI) De ez a státusz
semmi pénzt nem jelent nekünk,
semmi támogatást, csak szabályozási
könnyítéseket. Azt is csak annyiban,

2017. JANUÁR FoRBEs l 55



Etrl szÁLLoDA

hogy hamarabb kell a hatóságoknak
reagálniuk dolgokra. Ugyanúgy meg
kell felelnünk mindenféle előírás-
nak, de nem nyújthatják el a hivata-
lok a válaszadást. Gyorsítást jelent.

SH: Nagyon fontos épületrőI van
szó, amihez harminc-negyven éve
senki sem nyú|thozzá, Kezdtek már
leesni a darabjai, az épület részei, az
állam is örülhet, hogy jött valaki, és
fejleszti az épületet. De nagyon nagy
beruházásról van szó, amire vál-
laltunk egy befejezési határidőt az
önkormányzat és az Eximbank felé
is. Tehát annak akockáztátmuszáj
volt a minimálisra csökkentenünk,
hogy a hatóságok esetleg elhűzzák
a projektet. Ha valamilyen enge-
délyre 30-óO nap áll rendelkezésre,
a hivatalok többnyire kihasználják
a ó0 napot. Ez itt nem fér bele, elég
sok problémát okoznak a műszaki
megoldások, a múemléki nehézsé-
gek, amikkel nap mint
nap találkozunk.
Mekkora az egész beru-
házás?

SH: Ma azt mond-
juk, hogy 36-37 millió
euró, de szinte biztos,
hogy felmegy negy-
venre. Rengeteg az
előre nem látható
probléma, Ilyen szem-
pontból kockázatos
a projekt, de most
már 99 százalékban
átlátjuk a feladato-
kat, És a végén lesz
egy gyönyörú, ötcsil-
lagos szálloda, 11O

szobáva|, a tetején
egy penthouse jellegű
lakosztállyal, csodá-
latos panorámával,
lesznek benne kávé-
zók, étterem, hatalmas
Iobby, olyan hangulat,
ami eddig nem volt
Magyarországon.
Akkor majd mindenki
látni fogja, milyen gazdagez aház.
Fantasztikus értékek vannak benne,
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hetven száza|ékZsolnay, sok üveg,
kristálykupola. Csak minden beko-
szolódott az évek alatt.
Mikor nyílik meg?

Z A: S zer ettik volna, ha 2Ol7 -b en,
de a műemlékvédelmi nehézségek
miatt 2O18 tavasza lesz belőle.
olbán Viktot is ott lesz, mint a Budd-
ha'Bar megnyitóján?

SH: Nagyon reméljük, nagyon
szeretnénk.
Ót mennyire ismerik?

ZA: Hetente kétszer kávézunk.
(Nevet)

SH: Összesen, ha kétszer, há-
romszor találkoztunk vele, először
akkor, amikor megnyitotta a Buddha
Bart.
A miniszterelnök nem szokott szál-
lodamegnyitókta iárni, Hogy siketült
elhívni?

SH: Egy évig dolgoztunk rajta.
Sokaknak küldtünk meghívót, mert

nagyon büszkék vol-

:THldíi.í:í:""x:
egy ötcsillagos szál-
loda. A válságköze-
pén ilyet átadni nagy
kihívás és jó üzenet,
előtte, de még utána
évekig sem adott át
.senki ekkora fejlesz-
tést a városban. Akkor
mindenki menekült
a szállodafejlesztési,
-üzemeltetési piacról
Budapesten, a ban-
kok sem adtak senki-
nek hitelt, ráadásul
semmilyen név nem
akart Magyarország-
rajönni 2OO9 és2OI4,
majdnem 2Olíkőzőtt.
Minden brand azt
mondta, hogy nem jön
Budapestre, mi mégis
idehoztunk egy fontos
franchise-t, a Buddha
Bart. Büszkék voltunk
erre, és meg akartuk

mutatni a miniszterelnöknek is.
Hggy végül eljött, abban annak is

lehetett §zerepe, hogy a megnyitó
Jordánia nemzeti ünnepére esett.
Ké,t értéke is volt a napnak.
A válság azért a Buddha Bar fejleszté-
sét is megakasztotta, Sokat csúszott
a beruházás.

SH: Szenvedtünk rendesen. Két
kivitelező belebukott, a harmadik
volt a Market, az tudta befejezni. De
azétt mi a válság éveiben is folyama-
tosan fejlesztettünk, kisebb szál-
lodákat akkor is nyitottunk, 70-80
szobásakat. Kaptunk is egy kitünte.
tést, az arany érdemkeresztet az ál-
lamtól. Egy ilyen kitüntetést mindig
megelőz egy átvilágítás, megnézték,
mit csinálunk, hány munkahelyet te-
remtettünk, miket építke ztink. Ez-
után jött a Buddha Bar megnyitása.
Ghaith Pharaonról mé9 nem is be-
széltünk. Tarsoly Csaba azt nyilat-
kozta a Magyar Narancsnak, hogy itt
ebédeltek a Buddha Barban. !smerik
óket?

SH: Egy teljesen szokásos, hivata-
los üzleti ebéden találkoztunk velük,
sok más üzletemberrel együtt. Sem-
mit sem tudtunk róla, aztpláne nem,
hogy Pharaont20-25 éve körözik,
és nem is mi voltunk aházígazdák.
Csak kaptunk egy meghivást, elfo-
gadtuk. Sokan voltunk, külföldiek,
magyarok vegyesen.

ZAzDe miért nem kérdezi meg,
hogy milyen a kapcsolatunk például
Gerendai Károllyal?
,Milyen?

ZA: Nagyon jó. Vele is nagyon
jó a kapcsolatunk, 10-15 éve együtt
találtuk ki a nemzetközi konyhát
a Szigeten. ttli állítottuk elő, volt
orosz, indiai, afrikai, görög konyha,
mindenféle. Tiszteljük, kedveljük,
nagyon jó üzletet csinált a városnak.
Akkor mé9 egy nevet bedobqk: Andy
Vajna? Láttam pát közös képet.

SH: Vajna szimpatikusnak tűnik.
Szokottjönni a Buddha Bar-partik-
ra. De vele nincs semmi üzletünk.

ZA: Sajnos. (Nevet)
SH: Nagyon sok celebbel állunk

kapcsolatban, ez egy szőr akozóhely
is a városban. Bs kicsi ez a Buda-



pest. Mindenkit ismerünk, itt élünk,
rendezvényekre járunk, adunk,
veszünk, 2010 előtt is sikeresek
voltunk, akkor is ugyanazokkal áll-
tunk kapcsolatban, azóta legfeljebb
egy-két politikussal bővült a kör.
De minket nem érdekel a politika.
Üzletemberek vagyunk, üzletelünk
mindenkivel. Es közben látjuk, hogy
a város fejlődik. A turizmus élénkül,
a repülőtéren nem B, hanem évente
11 millió ember száll le. Aki a turiz-
mussal foglalkozik, azlátja a fejlő-
dést. Az ötödik kerületben különö-
sen, Hogy ez minek köszönhető, nem
tudjuk. Régen mindig Prágára figyel-
tünk, ma nem ez a helyzet. Buda-
pestnek van neve, híre, és bejött az,
amiben 2O0B-ban bí ztunk, de senki
más nem bízott benne. Hittünk a vá-
rosban, láttunk benne fantáziát, és
már jönnek az eredmények.
Én is leszállok a politikáról, de az mé9
komolyan érdekelne, hogyan !átiák:
vajon itt tartanának, ha nem lennének
ennyire jók a kapcsolataik?

ZA:Ennél többet is elérhettünk
volna. Amit elértünk, azt a mögöt-
tünk lévő csapat miatt értük el. Ami-
att a közel hatszáz dolgozó miatt,
akiket a válságban is megtartot-
tunk. Van, aki már húsz éve velünk
van. A politika egy dologgal tudott
hozzájár u|ni a sikerünkhö z, ho gy
hajlandók voltak eljönni a házav atő -
inkra, és ott dicsértek minket. De ezt
is csak az utóbbi években, korábban
nem jöttek, pedig akkor is voltak
köztük ismerőseink.

SH: Olyan is volt, hogy vesztet-
tünk vagy kikerüItünk projekteket
a politika miatt. Például sohasem
pályáztunk állami támogatásokra.
Pontosabban egy koncerts or ozatr a
egyszer nyertünk 500 ezer forin-
tot, de ennyi. Mert nem akartunk
támadható helyzetbe kerülni. Ez egy
Mellow Mood-siker, és nem vágunk
bele olyanba, ami veszélyeztetné
a cégünket. Amikor indultunk, nem
gondoltuk, hogy itt fogunk tartani'
húsz év múlva, A csapat, a tulajdono-
sok, mindenki megdolgozott a si-

kerért, és még mindigvan előttünk
stratégia. Látjuk, hogy mit kell fej-
leszteni. És az ötödik kerületben is
van koncepció.
Néztem a cégadatokat, a csoport né-
hány ta9iánál azért van nyoma vé9re-
hajtásoknak, adótartozásoknak.

ZA: A válság éveiben előfordul-
tak, igen, Nekünk is tartoztak, nem
voltak könnyű évek. Az egyik leg-
szebb szállodánkat a Nádor utca kö-
zepén, a 201O-ben átadott négycsilla-
gos Alta Modát például hat hónapig
tudtuk csak üzemeltetni, Májustól
év végéig. El kellett adnunk, a CEU
vette meg, beépült az egyetem új
épületébe. Akkoriban nagyon sok
vagyont el kellett adnunk, hogy tart-
suk ezt a céget. És sok olyan döntést
hoztunk,_ami nem csak üzleti döntés
volt, hanem emberi. A menedzsment

például inkább lemondott frzetésé-
nektíz százalékáről. hogy ne kelljen
kirúgni senkit. Ez a cég a barátság-
ból épült, és a többi ember barátsá-
gából bővült. És ma senkinek sem
tartozunk. Önkormányzatoknak,
adóhatóságnak, senkinek.
Jól beszélnek magyarul. Mikor kaptak
magyaí állampol9árságot?

SH: 2013-ban. Most szeptem-
berben volt harminc éve, hogy itt
vagyunk. Itt élünk, innen már nem
akarunk elmenni. Sokszor látoga-
tunk haza, de életünk nagyobbik
részét már itt töltöttük.

ZA: Mondhatom, hogy ahazám,
nem?6
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