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EGY STRATÉGA HAJDÚHADHÁZRÓL
Lakatos Sándor családról és fenntarthatóságról

Nem új keletű az ismeretségünk Lakatos Sándorral, az INEST Nonprofi t Kft. ügyvezető igazgatójával, a 
Nova-Papír Zrt. igazgatósági tagjával. Csaknem 10 évvel ezelőtt találkoztunk először, amikor ő a Gaz-
dasági Minisztérium CSR-igazgatója volt, én pedig a CIB Bankban foglalkoztam CSR-rel és kommu-
nikációval. Akkor arról beszélgettünk, hogyan tudna együttműködni a minisztérium és a bank a roma 
vállalkozók fi nanszírozásában. Azután ő is elhagyta a minisztériumot, én is megváltam a banktól. Ami-
kor évekkel később ismét találkoztunk, ő az INEST, én pedig a KÖVET színeiben, régi jó barátokként 
üdvözöltük egymást. Annak pedig külön örültünk, hogy a szervezeteink között is van kapcsolat, hiszen 
az INEST a KÖVET tagvállalata. 

Jól ismerem az élettörténetedet, de a Lépé-
sek olvasói bizonyára nem. Honnan indultál, 
hová kötnek a gyökereid?
Egyszerű roma családból származom Hajdú-
hadházról: apukám betanított villanyszere-
lőként dolgozott, anyukám mezőgazdasági 
munkával egészítette ki a család bevételeit. 
Nem voltak tanult emberek, de nekünk, a négy 
gyereknek, igyekeztek minél többet megad-
ni, megtanítani. Rám a legnagyobb hatással 
anyukám és az ő édesanyja volt: sok szép-
séget tanultam tőlük. Úgy mondanám, hogy 
születetten intelligensek voltak. A cigányte-
lep szélén laktunk, sem ide, sem oda nem tar-
toztunk igazán. Én nagyon korán megfogal-
maztam magamnak, hogy innen ki kell törni. 
A családi legenda szerint ötévesen már írtam, 
olvastam. A debreceni Csokonai Gimnázium-
ban az egyetlen roma származású gyerek 
voltam. Versenyszerűen fociztam, nagyon 
ment a történelem és a földrajz, de tudtam, 
ebből megélni nem lehet. Jogi egyetemre je-
lentkeztem, de miután elsőre nem sikerült, 
visszamentem Hajdúhadházra, a helyi csa-
ládsegítő szolgálatnál helyezkedtem el. S ha 
már így adódott, a következő évben megpró-
bálkoztam a Bárczy Gusztáv Gyógypedagógi-
ai Főiskolán a szociális munkás szakkal, aho-
va első nekifutásra felvettek. 

Budapestre kerültél tehát. Milyennek talál-
tad a fővárost és milyennek a főiskolát? 
Nekem Budapest a fény volt, a csillogás, az 
élet napos oldala. Nagyon örültem, hogy ide 
kerültem, és élveztem a nagyváros áldása-
it: a Váci utcát, az elegáns üzleteket, óra- és 
könyvesboltokat…  A főiskolán korábban nem 
látott távlatok nyíltak meg előttem. Ösztön-
díjakat kaptam Németországba, Belgium-

ba, Franciaországba, újságírást tanultam a 
Central Independent Journalnél. Miután vé-
geztem, szakdiplomáciát tanultam a Külke-
reskedelmi Főiskolán, közben a barátaimmal 
gyermekvédelmi alapítványt alapítottunk. 
Mindig is felelősséget éreztem más emberek 
sorsáért, különösen, ha gyerekekről volt szó.

Amikor először találkoztunk, 2007-2008 
környékén,  a Gazdasági Minisztérium CSR-
igazgatója voltál. Hogyan kerültél az állam-
igazgatásba?
Az államigazgatási pályafutásomat az Igaz-
ságügyi Minisztérium Kisebbségi Hivatalában 
kezdtem, ahol klasszikus közigazgatási fel-
adatokat láttam el. Két év után megpályáz-
tam egy állást a Gazdasági Minisztériumban, 
ahol tanácsosként egy roma vállalkozásfej-
lesztési pályázati keret kidolgozása volt a 
feladatom. Nem egészen hét esztendő alatt 
körülbelül 600 roma vállalkozást támogat-
tunk. 2004-ben miniszteri biztossá neveztek 
ki, két évvel később pedig CSR-igazgatóvá. 
Abban az időszakban találkoztunk. 

A minisztériumi ténykedésed nem csak 
szakmai sikerekben merült ki, ha jól tudom.
Jól tudod, ugyanis ott ismertem meg a fe-
leségemet, aki ma már két gyönyörű kislá-
nyunk édesanyja. Ő azóta is a minisztérium-
ban dolgozik, a lányok pedig már megnőttek: 
Nóri 9, Zsófi  pedig 7 éves. Ők hárman a min-
denem. Számomra az a legnagyobb öröm, 
ha együtt vagyok velük és éljük a hétköznapi 
életünket. (Nevet.)

2010-ig erősítetted a minisztérium csapa-
tát. Utána egy kis magánvállalkozási idő-
szak következett, Social Market Strategies 
volt a céged neve, amikor elég sokat fog-
lalkoztál egyik kedvenc témáddal, a nem-
bankképes emberek bevonásával a pénz-
ügyi vérkeringésbe. Majd jött az INEST, és 
nemcsak az INEST, hanem a Nova-Papír Zrt. 
is. Én olyan emberként, olyan stratégaként 
ismerlek, aki nem elégszik meg azzal, ha 
csak úgy egyszerűen megy a bolt. Mik a ter-
veid a papíriparban? 
A fenntarthatóság nekem máig is az egyik 
vesszőparipám, és most lehetőségem van 
arra, hogy mint üzleti modellt valósítsam, 
valósítsuk meg. Az INEST és a Nova-Papír 
együtt olyan papíripari vertikumot alkot, 
amelyben a környezeti (papírból papírt ké-
szítünk) és a társadalmi (részben fogva-
tartottakat alkalmazunk, akiknek így se-
gítünk visszailleszkedni a társadalomba) 
fenntarthatóság egy racionális gazdasági 
modellben létezik együtt. Az én tervem 
hosszú távon az, hogy a nálunk mindezek 
eredményeként felhalmozódott tudást 
arra használjuk, hogy más cégeknek is 
segítünk hasonló üzleti modellek kialakí-
tásában.  


