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* A ‘Ho mok vár’-ban 1993-ban járt elő ször Váradi Monika, ami kor egy OKTK ku ta tás ke re té ben át ala ku ló
szö vet ke ze tek ben gyűj töt tünk ada to kat. A tü ze te sebb ku ta tást 1995-ben kezd tük, s je len leg is foly tat juk. Mun kán-
kat az OTKA (T018541) és a Centre Marc Bloch tá mo gat ta. Őszin te há lá val tar to zom be szél ge tő part ne re im nek, a 
‘Ho mok vár’ el nö ké nek, fő köny ve lő jé nek és ad mi niszt rá ci ó val meg bí zott dol go zó i nak azért, hogy a do ku men tu-
mok ba be te kin tést en ged tek, és tu dá su kat meg osz tot ták ve lem. Raj tuk kí vül még Váradi Monika Má ri á nak tar to-
zom kö szö net tel, aki leg alább ugyan ennyi in ter jút ké szí tett „föl det dúró” karikásiakkal, homokváriakkal és má sok-
kal, mint jó ma gam. Az ő tu dá sa új in for má ci ó kat, meg erő sí tést és kont rollt je len tett a mun ka so rán.

1 A eset ta nul mány ban ki zá ró lag ki ta lált ne vek sze re pel nek.

Előszó

Ka ri kás,1 a pa ti nás me ző vá ros ab ban a ré gi ó ban he lyez ke dik el, ahol a szö vet ke ze tek vesz-
tés re állnak az egyé ni gaz dál ko dók kal és sa ját, tár sa sá gi formák között műkö dő utódszer ve-
ze te ik kel szem ben a túl élé sért foly ta tott küz de lem ben. Eset ta nul má nyom egy olyan szö vet-
ke zet küzdel mes éveit doku men tál ja, amely az ezred for du ló ra, minden való szí nű ség szerint, 
már csak ne vé ben és „utó da i ban” él.

1. A nyolcvanas évek és a rendszerváltás éveinek ‘Homokvár’-a

1.1 A csúcson

A ‘Ho mok vár’ gaz dál ko dá sa so ha sem állt biz tos lá ba kon, hi szen 8000 hek tá ros te rü le té nek 
csak mint egy fe le volt al kal mas ga bo na ter mesz tés re, a töb bi leg in kább rossz mi nő sé gű 
ho mok volt. Ép pen ez in dí tot ta ve ze tő it ar ra, hogy a nyolc va nas évek ele jén vég re ők is 
en ged je nek a csá bí tás nak, s igent mond ja nak azok nak a vál lal ko zók nak, akik mil li ós nye re-
sé get ígér tek cse ré be azért, hogy – né mi leg le egy sze rű sít ve – „hasz nál hat ják a szö vet ke zet 
bélyegzőjét”.Mi vel Ka ri kást vi szony lag nagy tá vol sá gok vá lasz tot ták el az ipa ri köz pon-
tok tól, s a nagy já té ko sok a het ve nes évek de re ká ra amúgy is le osz tot ták már a la po kat, a 
ho mok vá ri ak le ma rad tak ar ról a tisz tes ség ről, hogy a szo ci a lis ta nagy ipar monst ru ma i nak 
be szál lí tói legyenek. A szö vet ke zet égi sze alatt asztalosüzem, la ka tos- és for gá cso ló üzem, 
ital disz kont s egy bo ro zó mű kö dött meg le he tős füg get len ség gel.

Az ár be vé tel több sé gét ho zó ipa ri, szál lít má nyo zá si és ke res ke del mi te vé keny sé gek kö - 
zött az év ti zed má so dik fe lé ben koc ká za tos ügy le tek is meg je len tek. Ilyen volt egy spe ci á -
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lis tűz ol tó anyag gyár tá sá ra lé te sült üzem. Az OMFB ál tal is el is mert ma gyar ta lál mány 
ki öt lői 1988-ban ke res ték föl a té eszt az zal a ké rés sel, hogy a vár ha tó ha szon re mé nyé ben 
fi nan szí roz za a meg va ló sí tást. A ve ze tő ség na gyobb ré sze osz to zott az öt let gaz dák vá ra ko-
zá sa i ban, s 18 mil lió fo rin tot köl tött az üzem épí té sé re és be ren de zé sé re. Ugya neb ben az 
idő szak ban egy má sik csa pat is fel buk kant: az ő ta lál má nyuk ve szé lyes hul la dé kok, el ső sor-
ban olaj szár ma zé kok kör nye zet ba rát ké szít mé nyek ké va rázs lá sát cé loz ta vol na. A receptúra 
sze rint az olaj isza pot trá gyá val és bi zo nyos ada lék anya gok kal ke ve rik, majd né hány hó nap 
„ér le lés”, va gyis a ká ros anya gok le bom lá sa után jó té kony ta laj ja ví tó erő ként szór ják szét a 
szö vet ke zet föld je in. A „kom posz tá lás” 1988-ban in dult, elő ször csak in nen-on nan oda szál-
lí tott, ho mok kal vagy fű rész por ral ke vert olaj szár ma zé kok fel hasz ná lá sá val, ame lyek hez 
ké sőbb a Hattyú Tisz tí tó vál la lat ún. „desz til lá ci ós ma rad vá nyai” is tár sul tak.

1989-ben már lát szott, hogy a ve ze tés mel lé fo gott ez zel a két vál lal ko zás sal: a toll fel dol-
go zó üzem ké szít mé nyé re nem volt ke res let, s ek kor már azt is tud ta min den ki, hogy a 
föld be süllyesz tett tá ro lók ba szál lí tott anya gok víz ben nem ol dó dó ve szé lyes hul la dé ko kat 
tar tal maz nak, ame lye ket sem mi lyen mik ro or ga niz mus nem ké pes trá gyá vá bom lasz ta ni. A 
ve ze tők ve szély ér ze tét leg in kább az a tény tom pí tot ta, hogy a szö vet ke zet az itt-ott fel buk-
ka nó fel hők el le né re ki ma gas ló, bő 34 mil li ós nye re ség gel zár ta az 1989-es évet. Őket, ill. 
prog ram ju kat lát szott iga zol ni az is, hogy az esz köz ér ték év ről év re nö ve ke dett, a té esz 
va gyo na meg kö ze lí tet te a 300 mil lió fo rin tot, to váb bá, hogy 425 em ber ka pott itt mun kát, 
mint egy fe le rész ben ép pen az ipa ri és szol gál ta tó rész le gek ben. A me ző gaz da sá gi és élel-
mi szer-ipa ri te vé keny ség ré sze se dé se az ár be vé tel ben ek kor már 30 szá za lék ra zsu go ro dott.

1.2 Homokvári életképek

Mind a ‘Ho mok vár’, mind jog elő dei azon szö vet ke ze tek kö zé tar toz tak, ame lyek kor sza-
kon ként el té rő mér ték ben és mó don, de a le he tő leg na gyobb sza bad sá got hagy ták tag ja ik-
nak. El len tét ben a szom szé dos ál la mi gaz da ság gal, itt nem volt di vat, hogy el űz zék a ta nyák 
la kó it; an nál ke vés bé, mert az el ső szö vet ke ze te ket ta nya si sze gény em be rek ala pí tot ták és 
ve zet ték, s a ké sőb bi ek ben is ők al kot ták a tag ság ge rin cét. A ta nya si ház tá jik ban ki-ki annyi 
ál la tot tar tott, amennyit ta kar mánnyal el tu dott lát ni; sen ki nem el len őriz te, hogy túl lé pi-e a 
gaz da a kor lá to zá so kat vagy sem. Ez a sza bad ság so ka kat meg tar tott a ‘Ho mok vár’-ban, 
no ha a ke re se tek ala cso nyak vol tak, ala cso nyab bak, mint azok ke re se te, akik a gyá ri mun kát 
vá lasz tot ták.

A ‘Ho mok vár’ szö vet ke zet ben so ha sem vet ték túl szi go rú an a ra ci o ná lis mun ka szer ve-
zést; az egyes mun ka cso port ok ban dol go zók szá ma csak hoz zá ve tő le ge sen mú lott azon, 
hogy adott he lyen és idő ben mennyi mun ka erő re volt szük ség. A túl fog lal koz ta tás kü lö nö-
sen a ve ze tői kö rök ben volt szem be tű nő.

A dol go zók azt a kö zép ve ze tőt vagy köz vet len ter me lés irá nyí tót tar tot ták „jó főnök
nek”,aki „szöröttearendöt”,vi szony lag ritkán emel te fel a sza vát, „nemugatott”,és a 
mun ka idő, va la mint a ter me lé si esz kö zök hasz ná la tá nak ru gal mas ke ze lé sé vel haj lan dó 
volt fi gye lem be ven ni a csa lá di gaz da sá gok ban vál lalt kö te le zett sé ge ket, „mög ér tet te a 
dolgozógondjátis”.Ugya nígy a jó fő nök a trak to rok, mun ka gé pek hasz ná la tá nál meg en-
ged te, hogy egy kö zös táb lá ban dol go zó trak to ros az ar ra fek vő ház tá ji föl dek mű ve lé sé be 
is be se gít sen, akár a ma ga vagy ro kon sá ga, akár más tag tár sa ja vá ra, ha ez a kö zös ben 
vég zen dő mun kát nem ve szé lyez tet te. Az ilyen tí pu sú ked vez mé nyek egy má sik for má ja 
volt, ami kor egy-egy trak tor hasz ná la tá ért, mi köz ben az a bér lő föld jén dol go zott nyolc-tíz 
óra hosszát, egy órás bér le ti dí jat kel lett fi zet ni. S va ló ban: a ké ső szo ci a liz mus éve i re jel-
lem ző túl fog lal koz ta tás és a rossz ál la po tú, de még hasz nál ha tó gé pek ből fenn ál ló fö lös leg le he- 
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2 A dol go zó nak il lett nem ész re ven ni, ha a vas be ton ge ren dá val meg ra kott te her au tó meg ál lott egy kis idő re a 
fő nök por tá ja előtt, mi e lőtt a szál lít mány a té esz épít ke zé sé re ért vol na, s il lett szó nél kül tu do má sul ven ni, ha a 
fu var le bo nyo lí tá sá ra ép pen őt k ér ték föl.

3 A té esz el nö ke 1992 óta. Ak kor is ezen a be ce né ven em le ge tik, ha a sze mé lyes kap cso lat messze me nő en for-
má lis a ró la be szé lő és az el nök kö zött.

4 Az is igaz ugya nak kor, hogy a ta nya si is ko la még is csak nagy hát rányt je lent he tett a to vább ta nul ni szán dé ko-
zó szá má ra, ha má sért nem, azért, mert az at mosz fé rá já ból hi ány zott a ver seny szel lem és a szi go rú tan anyag ra 
kon cent rá lás.

 tő vé tet te a fő nö ki jó in du lat ef fé le meg nyil vá nu lá sát, amely – mind azo nál tal – nem volt 
tel je sen ön zet len.2

A szö vet ke zet dol go zó i nak meg íté lé se sze rint az volt a jó fő nök, aki „sohanemmondta,
hogy»fiúk,titöbbetkerestek,mintén!«”,aki leg alább a kam pány mun kák so rán (ara tás kor) 
hagy ta a haj nal tól éj fé lig a föl de ken dol go zó trak to ro so kat ke res ni, aki, ha már több nyi re az 
iro dá ban ül dö gélt, leg alább a jö ve de lem ben is el is mer te a fi zi kai mun ka rang ját.

A rossz fő nök erőt len volt, sem ren det, tisz ta sá got, sem fe gyel met nem tu dott tar ta ni, 
vagy ép pen túl sá go san is ra gasz ko dott a mun ka he lyi rend hez. Az egyik volt trak to ros szá-
má ra az ad ta az utol só lö kést ér le lő dő el ha tá ro zá sá hoz, hogy ma gán vál lal ko zás ba fog jon, 
hogy új fő nö ke nem volt haj lan dó a már meg szo kott, ru gal mas mun ka idő-ke ze lés re, pe dig 
ott ho ni mun ká ja ezt meg kí ván ta vol na. Ez két év vel az át ala ku lás után tör tént, 1994-ben. 
„MinkaJózsibácsihóvótunkszokva,aztánazmikóelmönt,akkókezdődtekagondok.Én
márféligmaszekvótamakkóis,aztánazújfőnöknekaránylagnagyszájavót,mindönér
kajabát,mögnemértettemögamigondjainkat,csakamagáét.Na,mondtam,ebbűölég
vót!”Ugya ner ről a cso port ve ze tői be osz tás ba ke rü lő em ber ről egy má sik volt trak to ros így 
be szélt: „A La li3 hoz ta valahunnan a Bozsikot. Kérdöztük: mi nek? Mikó annyi embört 
elküttek […] Aztmondtanekünk,hogyezmárvelünkfogdógozni,nemcsakdirigál.Denem
fog ta mög a [sze re lő] kujcsotegyszörse,csakugatott.”

Bár mennyi re el vár ták is a dol go zók, hogy a fő nö kök ne vegyék túl me re ven a mun ka he-
lyi re gu lá kat, és sze met hunyjanak az ap ró el tu laj do ní tá sok fe lett, még is meg kí ván ták, hogy 
rend le gyen kö rü löt tük, hogy a mun kát jól szer vez zék, hogy az ál lat tar tó te le pe ken tisz ta ság 
le gyen, hogy si ker él mé nyük le hes sen a kö zö sen vég zett mun ká ban. Mi vel Ka ri ká son sok 
pa raszt csa lád ban majd nem egy ge ne rá ci ó val el csú szott a gye re kek ki me ne kí té se a me ző-
gaz da ság ból, a mai negy ven éve sek kö zött sok olyan sze mélyt ta lá lunk, aki nem azért 
ma radt a me ző gaz da ság ban, mert más ra al kal mat lan volt, ha nem mert if jú ko rát a sok gye re-
kes ta nya si pa raszt csa lád ra jel lem ző kény sze rek ha tá roz ták meg: amint el vé gez te a nyolc 
osz tályt, mun ká ba kel lett áll nia stb.4 Fő ként ők em lé kez tek nosz tal gi á val azok ra az idők re, 
ami kor az ál lat tar tó te le pe ken is rend volt, „azistállókközöttisfölvoltsöpörve,ésmuskát
livoltazirodaablakában”.

Nos, a ki lenc ve nes évek ele jé nek ‘Ho mok vár’-ában mi sem mu tat ta job ban a ha nyat lás 
elő re ha la dott vol tát, mint az el ha nya golt épü le tek so ra s a gon dos mun ka hi á nya, ami ért 
ál la tok hul lot tak, te her au tó nyi ra ko má nyok ro had tak meg. Egy re több he lyen ütöt te fel fe jét 
a baj, az enyé szet, mi köz ben új le he tő sé gek, utak nem kí nál koz tak, és a zök ke nő men tes 
mű kö dés re sem volt már pénz.

1.3 A mélyben

A szín fa lak mö gé lá tók már 1990 ele jén tud ták, hogy a de rű re bo rú jön, csak mér té két és tar-
ta mát nem vol tak ké pe sek meg ítél ni. Ezt fő ként azért nem volt ne héz meg jó sol ni, mert az 
1990 feb ru ár já ban be je len tett tet sze tős ered mény hez 89 mil li ós rö vid hi tel-tar to zás tár sult, s 
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5 La lit, az ad di gi el nök he lyet test bíz ta meg a ve ze tő ség, majd a köz gyű lés az el nö ki te en dők kel.
6 1992 feb ru ár já ig – fenn ál ló fog lal koz ta tá si kö te le zett sé gé re hi vat ko zás sal – min den mun ka nél kü li se gély re 

kül dött dol go zó nak fenn ma radt a tag sá gi és a mun ka vi szo nya egya ránt; et től kezd ve azon ban meg szűnt ez a jog-
hé zag, s a mun ka nél kü li szö vet ke ze ti ta gok ugya núgy el ve szí tet ték ál lá su kat, mint az al kal ma zot tak. Igaz, vég ki-
elé gí tés is járt ne kik.

emel lett nyil ván va ló volt, hogy a ré gi vál lal ko zá sok tól nem vár ha tó a meg szo kott jö ve de-
lem, az új be ru há zá sok pe dig be sem in dul nak. Nem lát szott azon ban a meg ló du ló inf lá ció 
és nyo má ban a ka mat lá bak emel ke dé se, amely ön ma gá ban vég ze tes ve szélyt je len tett 30 
szá za lé kos ela dó so dott ság ese tén; az aszály, amely leg alább új hi te lek fel vé te lé re jo go sí tott; 
a gaz da sá gi kör nye zet vi ha ros eró zi ó ja, amely fi ze tés kép te len ség gel fe nye ge tett ve vőt és 
el adót; a sor ba ál lás ré gen le szál lí tott áruk el len ér té ké ért, vagy ép pen for dít va, a buj ká lás ki 
nem fi ze tett áruk mi att fe nye ge tő ző ve vők elől; a zsa ro lás fi no mabb és dur vább vál fa ja i nak 
be ve té se („Itta táskámakövetelés felével, fogaddel,Öreg,mertúgysincsesélyedarra,
hogyennéltöbbetbehajtsrajtunk!”),s hogy mind ez egy met sző en hi deg po li ti kai szél já rás 
kö ze gé ben tör té nik majd. Ter mé sze te sen nem si ke rült ér té ke sí te ni a toll fel dol go zó üze met, 
a mér ge ző koty va lék is a föld ben ma radt, s a dol go zói lét szám me re de ken csök kent: az 
asztalosüzem el sza kadt a szö vet ke zet től, az ital disz kont be zárt, a la ka to sok nál lét szám le épí-
tés re kény sze rül tek.

A szö vet ke zet in teg ri tá sát, sőt fenn ma ra dá sát ve szé lyez te tő fo lya ma tok a kö vet ke ző 
év ben, 1991-ben föl erő söd tek. Ek kor – mint egy ki egyen sú lyoz va a két év vel aze lőt ti nye-
re sé get – har minc mil li ós vesz te ség gel zárt a szö vet ke zet. Rá adá sul ese dé kes sé vált egy 12 
mil li ós hi tel tör lesz té se, amely nek fe de ze te mi le he tett vol na más, mint egy újabb, drá gább 
hi tel! Mint ahogy a ho mok vá ri ak nak is tar toz tak meg ren de lő ik pél dá ul a le vá gott gyap jú 
vagy a le szál lí tott tej után, úgy ők is szál lí tói tar to zá sok egy re na gyobb tö me gét gör get ték 
ma guk előtt. Öt ven mil lió fo rint hi ány zott a kasszá ból 1991 no vem be ré ben, ami kor a té esz 
ve ze té se – él ve az ak ko ri jog hé zag kí nál ta le he tő ség gel – mun ka nél kü li ál lo mány ba küld te 
a dol go zók túl nyo mó több sé gét úgy, hogy az érin tet tek mun ka vi szo nyát nem ér te sé re lem. 
Az ígé ret úgy szólt, hogy a sze zon in dul tá val min den kit vissza vesz nek, er re azon ban nem 
ke rült sor.

A fi ze tés kép te len ség ré me, a vesz te ség mér té ke egye se ket sok kolt, má so kat ágy nak dön-
tött (köz tük az el nö köt), vol tak, akik csend ben, szo rong va vár ták, mi ként dön te nek majd 
ró luk, megint má sok, a „fineszesebbek”ar ra ké szül tek, hogy ki vál nak a szö vet ke zet ből. S 
ami kor el jött 1992 ta va sza, a té esz ve ze tő sé ge az új el nök kel az élen5 im má ron nyíl tan vál-
lal ta, hogy nem tud ja tar ta ni ígé re tét a fenn ál ló csőd hely zet ben, és nem tud min den mun ka-
nél kü li se gé lyen lé vő dol go zót vissza ven ni. Akit csak le he tett, elő nyug dí jaz tak, a mun ka-
nél kü li já ra dé ko sok kö zül pe dig negy ven dol go zó nak szün tet ték meg a mun ka vi szo nyát.6

Utóbb már szerencsésnek tűntek az 1992-ben elbocsátottak, mert egyrészről másfél évig 
élvezhették a munkanélküli járadékot, másrészről valamennyien kaptak végkielégítést, 
végül pedig nem ringathatták illúziókban magukat munkahelyük megmaradási esélyeit 
illetően, s így időben fontolóra vehették, kiválnak-e a szövetkezetből vagy sem.

2. A kö te le ző át ala ku lás éve: 1992

Mi köz ben a té esz ve ze tői egy re ra fi nál tabb kunsz to kat pró bál gat tak a fi ze tés kép te len ség 
el ke rü lé sé re, ja vá ban dol goz tak a kö te le ző szer ve ze ti és tu laj do ni át ala kí tás le bo nyo lí tá sán. 
En nek ha tár ide jét az év vé gé ben szab ta meg a tör vény. A ‘Ho mok vár’-ban úgy dön töt tek, 
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7 Ezt egyéb ként so kan tör vény el le nes nek tar tot ták, új ság cikk is szü le tett ró la a me gyei lap ban, sőt, bí ró sá gi 
el já rást is kez de mé nyez tek a szö vet ke zet ve ze tői el len ezért is, és azért is, mert a ki vá lást vá lasz tók tól kész pénz ben 
k ér ték a ki vitt va gyon ra eső adós ság há nyad meg fi ze té sét. A föl je len tők úgy ér vel tek, hogy a föl hal mo zott adós sá-
go kért a ki lé pő ta gok nem vi sel he tik a fe le lős sé get, a té esz ve ze tők pe dig úgy, hogy a ma ra dók sem. A bí ró ság 
azon ban nem adott helyt a pa nasz te vők nek.

8 A ta gok itt is 30, az al kal ma zot tak 20 arany ko ro na ér té kű föl det kap tak, ami egyes ha tár ré sze ken egy-más fél 
hek tárt, má sutt, a sze gé nyes ho mo kon öt-hat hek tárt ért.

hogy ma rad nak a ré gi, be (nem) vált, az ön el szá mo lás nak csu pán kez de mé nye i vel élő ága-
za ti rend szer nél, nem „hol din go sod nak”. A ve ze tők dön té sét több té nye ző mo ti vál ta: (1) 
ma guk is bi zony ta la nok vol tak ab ban, ki ala kít ha tók-e va jon jö ve del me ző gaz da sá gi tár sa-
sá gok, pon to sab ban: nem bíz tak ab ban, hogy leg alább há rom-négy ilyen tár sa ság meg ala-
kít ha tó (hi szen ak ko ri ban egye dül a ser tés ága zat volt nye re sé ges); (2) mi vel az ad dig be ve-
ze tett ön el szá mo lás nem je len tett va ló ban au to nóm gaz dál ko dást, mind a fel ső, mind a 
kö zép ve ze tői cso por tok ta pasz ta lat hí ján vol tak az önál ló mű kö dést il le tő en, ami ugyan csak 
el bá tor ta la ní tot ta őket; (3) így azok, akik föl ve tet ték a te vé keny sé gek tár sa sá gok ba szer ve-
zé sé nek gon do la tát – az el nök és az el nök he lyet tes –, vé gül vissza vo nu lót fúj tak, an nál is 
in kább, mert a vé le mény for má ló és a té esz ben ma ra dás mel lett vok so ló dol go zói cso por tok, 
fő ként a mű hely és a ker té szet dol go zói, erő sen el le nez ték a kft.-k meg ala kí tá sát. Eb ben a 
szö vet ke zet ben te hát an nak mér le ge lé se várt egy dol go zó tag ra, hogy ma rad-e, s ak kor (ta-
lán) min den ma rad (kö zel) a ré gi ben, vagy a szö vet ke zet ből va ló ki sza ka dást vá laszt ja, s 
ak kor lesz ugyan va la mi je, de el ve szí ti a mun ka vi szo nyát. A ve ze tők, min de nek előtt az 
el nök, iga zi kam pányt foly tat tak azért, hogy ma ra dás ra bír ják a ta go kat: ré szint az zal, hogy 
szebb jö vő ről me séltek ne kik, ré szint az zal, hogy nyílt fe nye ge tés ként fo gal maz ták meg: 
„akielvisziavagyonrészéta‘Homokvár’ból,azittneszámítsonmunkára”.7

A ‘Ho mok vár’-ban a mun ka nél kü li ség gel va ló szem be sü lés el ső sokk ja egy be esett a 
kö te le ző szer ve ze ti és a tu laj don vi szo nyo kat érin tő át ala ku lás sal, ami a szö vet ke ze tek több-
sé gé ben egy-két éves ké sés sel kö vet ke zett be. Ez a té esz ből va ló ki vá lás ra és az át ala ku lás 
ré vén ka pott va gyon rész ki vé te lé re ser kent het te vol na a tag ság na gyobb ré szét. De nem ez 
tör tént. 1992 no vem be ré ben a több ség, 141 ak tív és 388 nyug dí jas tag a szö vet ke zet ben 
ma ra dás mel lett dön tött, s csak a ki sebb ség, 58 ak tív és 43 nyug dí jas té esz tag vá lasz tot ta a 
ki vá lást. Raj tuk kí vül 34 tag úgy lé pett ki, hogy cse kély ke ér té kű üz let rész ét, ha tu laj do nos 
volt egyál ta lán, a ‘Ho mok vár’-ban hagy ta.

Eb ben a té esz ben egyéb ként az ré sze sül he tett vi szony lag nagy mér ték ben a va gyon ból, 
(1) aki ala pí tó tag volt (a va gyon ér té ke lés so rán 360 mil li ó ra emelt va gyon ér ték 20 szá za-
lé kát kö zöt tük osz tot ták fel); (2) aki rég óta tag volt a szö vet ke zet ben (a va gyon 40 szá za-
lé kát a tag sá gi évek alap ján osz tot ták), és (3) aki nek nagy volt az „élet tel je sít mé nye”, az az 
sok ak tív évet le hú zott a té esz ben. (Ezen az ala pon szin tén a va gyon 40 szá za lé ka ke rült 
fel osz tá sa.)

Az 1181 jo go sult kö zött fel osz tás ra ke rült va gyon 54,5 szá za lé kát kap ta a tag ság a ke zé-
be, ezen be lül azon ban csu pán 3,6 szá za lék volt az ak tív ta gok ré sze se dé se, az al kal ma zot-
tak itt sem mit nem kap tak. A ma ra dék va gyon tö meg (45,4 szá za lék) a valamikori ho mok-
vá ri ak és örö kö se ik, az ún. „kí vül ál lók” ke zé be ke rült.

Ami a föld hasz ná lat dekollektivizálását il le ti: a ‘Ho mok vár’ 8870 hek tá ros, 111 233 
arany ko ro na ér té kű te rü le tet ke zelt az át ala ku lás előtt. Eb ből az ál lam csak négy hek tár ere-
jé ig ré sze sült, 1491 hek tár ke rült a kár pót lá si alap ba, 6056 hek tár volt a ta gok ma gán- és 
rész arány tu laj do na, s 1319 hek tárt kü lö ní tet tek el a föld tu laj don nal nem ren del ke ző ta gok 
és al kal ma zot tak szá má ra ki mé ren dő ún. „ta gi-al kal ma zot ti föld alap ba”.8
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9 A le ro van dó összeg va gyon tí pu son ként kü lön bö ző volt, a jó jö ve del me ző ség gel hasz no sít ha tó esz kö zök nél, 
in gat la nok nál 22 szá za lé kot tett ki, a mér sé kel ten jö ve del me zők nél 17 szá za lé kot, míg azok nál az in gat la nok nál, 
ame lye ket a jö ve del me ző en nem mű köd tet he tő ka te gó ri á ba so rol tak, nem kel lett be fi zet ni sem mit. Ké sőbb, az év 
vé gé ig be haj tott kint lé vő sé gek ará nyá ban a le tét be he lye zett összeg majd nem fe lét vissza kap ták az érin tet tek.

2.1Azidőbentávozók

Az 1992-ben ki vá lás mel lett dön tő, össze sen 101 fő kö zül 64 tag egyé ni leg vált ki, 37 fő 
pe dig úgy ne ve zett va gyon cso por tok ba tö mö rült, ami le he tő vé tet te egy-egy na gyobb ér té kű 
va gyon tárgy szö vet ke zet ből va ló ki sza kí tá sát is. Azok, akik egyé ni leg vál tak ki, a va gyon 
5,4 szá za lé kát men tet ték meg a ma guk szá má ra, akik cso por to san, en nél va la mi vel töb bet, 
6,7 szá za lé kot. A meg ala kult hat va gyon cso port ból né gyet a jog előd szö vet ke ze tek volt 
el nö kei és a fő ál lat te nyész tő szer ve zett. Az előb bi ek – te kin té lyes, idős em be rek – fő ként a 
nyug dí jas tag ság ból ver bu vál tak kö ve tő ket, an nál is in kább, mert ez volt az a ta gi cso port, 
amely vi szony lag nagy ér té kű üz let rész tu laj don nal ren del ke zett. Az ál lat te nyész tés ága zat-
ve ze tő je, Gu lyás Sán dor ez zel szem ben har minc éves fi a tal em ber volt, aki csak né hány éve 
kap ta meg a ki ne ve zé sét, elő ző leg a te he né sze ti te le pet ve zet te. Gu lyás egy, a te he né sze ti 
te lep kö ré szer ve ző dő, a ki vált ta gok föld jét mű ve lő kis szö vet ke ze tet kí vánt lét re hoz ni. 
Tö rek vé sét azon ban nem ko ro náz ta si ker, mert vé gül mind össze 25 tag csat la ko zott hoz zá, 
köz tük vi szony lag sok fi a tal dol go zó, cse kély ér té kű üz let résszel. Így az egész te he né sze ti 
te lep he lyett an nak csu pán egy el avult, kü lön ál ló rész le gét tud ta ki vin ni 150 nö ven dék mar-
há val és a ju há szat tal.

Az egyé ni ki vá lók vit tek ta nyát, gé pet, trá gyát, a fel szá mo lás alatt lé vő hízómarhatelep 
ál la ta it pár ban és egyen ként. Az al kat rész rak tár ve ze tő je a meg be te ge dett té esz el nök kel, a 
volt fő köny ve lő vel és még egy tár sult tag gal üz let rész ét – oko san – kész pénz le té tet nem 
igény lő al kat ré szek re vál tot ta; egy ve ze tő iro dis ta a fér jé vel és egy idős nyug dí jas sal töb bek 
kö zött a té esz ba la to ni nya ra ló já ra és egy ta nyás in gat lan ra pá lyá zott si ker rel. „Aki nek vót 
szöme,azlátta,hogyatéeszbűmánemlöszsemmi.Aztmondtam:haegyrozsdásszöget
hozunkki,azisjobb,minthasemmitse”– val lot ta egy kö zép ko rú gaz dál ko dó, aki fe le sé-
gé vel és egy-két ki se gí tő „ta nyás sal” öt ven hek tá ron gaz dál ko dott, és ti zen két te he net fejt 
1998-ban.

(Per sze tá vol ról sem rozs dás szö gek re vál tot ta be apó sa mint egy 800 ezer fo rint ér té kű 
üz let ré szét: a gaz da ság gép ál lo má nya nagy részt a ki vá lás kö vet kez té ben jött össze. Igaz, 
egyik sem volt va la mi jó ál la pot ban, de az ak kor 38 éves fi a tal em ber bő húsz éve ült trak-
to ron, sze rel te az erő- és mun ka gé pe ket; „mindenrégivackotmegtudokbütykölni”,mond-
ta, s ennyi egye lő re elég volt ne ki. Ez a fér fi büsz ke volt ar ra, hogy „belemert vágni”,
dön té sét az óta sem bán ta meg, csak a fe le sé ge lá zon gott hal kan: „minekszületikazembör,
hamindigcsakdógoznikő,smégcsaklátszatjasincsamunkának”.)

A té esz tu laj don kép pen meg adóz tat ta a ki vá lás mel lett sza va zó kat az zal, hogy a ki vitt 
va gyon ra ju tó, a szö vet ke zet fenn ál ló tar to zá sa i val és kint lé vő sé ge i vel ará nyos részt kész-
pénz zel meg fi zet tet te.9 Ez egy szer re fe jez te ki a ki vá lá sok kal kap cso la tos rosszal lást és a 
szo rí tó kész pénz igényt, ami nem csök kent, el len ke ző leg, nö ve ke dett. A ki vá lók több sé gé-
nek üz let ré sze így is leg alább 80–90 szá za lé kos ér té ken hasznosult 1992-ben.

A tá vo zók ter mé sze te sen vit ték ma guk kal a ne vü kön lé vő föld te rü le tet is. Pon to sab ban: 
nem a té esz nek ad ták bér be, ha nem leg több jük ma ga vet te hasz ná lat ba úgy, hogy a gé pi 
mun kát meg ren del te et től-at tól, hi szen igen nagy mér ték ben meg sza po ro dott a gé pi szol gál-
ta tást kí ná lók szá ma. Így a szö vet ke zet az át ala ku lá sig hasz nált szán tó te rü let ének csu pán a 
fe lé re tu dott bér le ti szer ző dést köt ni 964 föld tu laj do nos sal, s ez zel 5679 hek tárt mű velt 
1993-ban.
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10 Ak ko ri ban ugya nis Zsí ros Gé za kis gaz da hon atya az zal bor zol ta a szö vet ke ze tek egy ben tar tá sá ban ér de kel-
tek ke dé lye it, hogy az ér vény ben lé vő tör vény mó do sí tá sát in dít vá nyoz ta az zal a cél lal, hogy a be fa gyasz tott té esz-
va gyon ból azok is ré sze sül hes se nek, akik ké sőn éb red tek, és nem vál tak ki 1992-ben.

3. A ‘Homokvár’ megroppanása

A ‘Ho mok vár’ té esz szá má ra az 1992-es év nem azért je len tet te a meg rop pa nás évét, mert 
mint egy 44 mil li ós va gyon nal tá vo zott a tag ság egyhatoda, ha nem azért, mert a té esz bő 
het ven mil li ós vesz te ség gel zár ta a gaz da sá gi évet. Az ipa ri és szol gál ta tó ága za tok ma rad-
vá nyai ek kor már csak vesz te sé get ter mel tek; a toll fel dol go zó nem kel lett sen ki nek, az épü-
le te ket be nőt te a gaz; a ve szé lyes hul la dék ból pe dig sem 1992-re, sem el he lye zé sé nek tíz-
éves ju bi le u má ra, 1998-ra nem lett trá gya.

Az 1992. évi vesz te ség oly mér té kű volt, hogy le kel lett ír ni a jegy zett tő ké ből. Mit 
le he tett ten ni eb ben a re mény te len hely zet ben? A té esz ve ze tői gon dol tak egy na gyot, és 
bár szo ron ga tott sá gu kat nem utol só sor ban an nak kö szön het ték, hogy az adós ság spi rál fog-
lyai ma rad tak, újabb hi te lek fel vé tel ét ha tá roz ták el. Ked vez mé nyes hi te lek jö het tek csak 
szó ba, ame lyek al kal ma sak vol tak a leg szo rí tóbb, le járt rö vid hi te lek ki vál tá sá ra. A ha lasz-
tott vissza fi ze té si kö te le zett ség és a ka mat tá mo ga tás mi att a re or ga ni zá ci ós hi tel konst ruk-
ció tűnt a leg al kal ma sabb nak. Va ló ban volt is mit re or ga ni zál ni, hi szen 1993-ban nem volt 
olyan lé te sít mé nye a té esz nek, amely kor sze rű nek lett vol na mond ha tó. Sőt: Gu lyás Sán dor 
ki vá lá sá nak mód ja (ki vit te az egész nö ven dék ál lo mányt) a csőd hely zet tel együtt (ami a 
té eszt is ar ra kény sze rí tet te, hogy a szük sé ges se lej te zé sen felül ér té ke sít sen te he ne ket) 
„aláírtaatelephalálosítéletét”.(A hely ze tet az a fi a tal te lep ve ze tő mi nő sí tet te így, aki 
Gu lyás Sán dor távoztával 1992 ka rá cso nyán vet te át az irá nyí tást.) A te lep ered mé nyei 
gyen gék vol tak és ma rad tak, ezért a re or ga ni zá ci ós hi tel tá mo ga tá si ké rel met egy részt a 
szar vas mar ha te lep fej lesz té sé re, más részt egy 18 fó lia sá tor ból és hű tő ház ból ál ló ker té szet 
meg épí té sé re k ér ték, és láss csu dát, ka taszt ro fá lis lik vi di tá si mu ta tó ik el le né re meg kap ták! 
Hogy mi ért? Ta lán a bank és a té esz ve ze tői is el hit ték egy kis idő re, ami ben hin ni sze ret-
tek vol na, hogy a lét re ho zott ér té kes be ru há zá sok a pi ac ál tal is meg be csült ér té ket ter mel-
nek majd, s az se gít vég re tör lesz te ni a tar to zá so kat. A bank in kább sze met hunyt, csak 
hogy le járt hi te le it vissza kap ja, a té esz ve ze tés pe dig új ra ka pott egy pi ci já ték te ret, hogy 
át cso por to sít son in nen oda, majd on nan ide. A bő negy ven mil li ós be ru há zást ugya nis tény-
leg meg kel lett va ló sí ta ni, in nen-on nan le fa rag ni csak né hány mil li ócs kát le he tett, az azon-
ban szó ba jö he tett, hogy sür gő sebb tör lesz te ni va lók mi att né mi ha lasz tást szen ved jen a 
be ru há zó nak va ló fi ze tés.

A meg le he tő sen ne he zen ma gya ráz ha tó hi tel fel vé te li ké re lem in do ka ként gya kor ta 
el hang zott egy po li ti kai ter mé sze tű szem pont is.10 A negy ven mil li ós hi tel ára ugya nis az 
volt, hogy a bank a té esz összes va la mi re va ló épü le tét és erő gép ét jel zá log gal ter hel te. „Így 
legalábbnemtudjasenkikivinni,biztosamienkmarad”– ma gya ráz ta az el nök a két ke dő 
mű hely dol go zók nak.
„Igen,demibőlfogjukeztkitermelni?”– hang zott a meg le he tő sen lo gi kus „vi szon kér-

dés” egy trak to ros szá já ból. A so ron kö vet ke ző két év a kér de ző ag go dal mát iga zol ta: a 
szö vet ke zet mind két év ben húsz mil lió fo rin tot meg ha la dó vesz te ség gel zárt. Min dent, ami 
csak moz dít ha tó volt, amit nem ter helt jel zá log, el ad tak vagy meg pró bál ták el ad ni, de ez is 
ke vés nek bi zo nyult. A szö vet ke zet hi te le zői kö zé ek kor már – bár nem kér dez ték őket – a föld - 
tu laj do no sok is fel so ra koz tak, mert a té esz nem tud ta ki fi zet ni az 1994-ben ese dé kes elő ző  
évi föld bér le ti dí jat. A ve ze tés ez zel a tu laj do no sok, fő ként az idős ta gok előtt is hi te lét ve- 
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szí tet te. Még is ma rad tak hi va ta luk ban, mert ilyen mér té kű vál ság ke ze lé sé re nem akadt más 
je lent ke ző.

A nagy sza bá sú ter vek és a meg in dult be ru há zá si mun ká la tok el le né re aki csak te het te, 
me ne kült a ‘Ho mok vár’-ból. A mun ka ügyi sta tisz ti ká ban év ről év re ke ve sebb lett a fog lal-
koz ta tot tak szá ma, 1995-ben már csak 124-en voltak. Az 1992. no vem be ri köz gyű lé sen a 
szö vet ke zet mel lett sza va zó 141 ak tív tag ból 1998-ban mind össze 36 té esz tag dol go zott a 
szö vet ke ze ti köz pont ban (hol ding) vagy a hol ding alá tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok va la me-
lyik ében; az is igaz, hogy kö rül be lül ugyan ennyi új vagy vissza té rő dol go zó ja volt a szö vet-
ke zet nek.

Hogy né hány hó nap nyit elő re sza lad junk a ‘Ho mok vár’ tör té ne té ben: vé gül még is csak 
meg ala kul tak a kft.-k. 1995 szep tem be ré re ugya nis már ne mi gen volt mit ten ni, s a szö vet-
ke zet ve ze tői csak eb be a szal ma szál ba ka pasz kod hat tak. Csak a szál lí tói tar to zá sok, az 
APEH és TB hát ra lé kok és bün te tő ka ma ta ik hat van mil li ó nál több re rúg tak, s fönn állt az a 
ve szély, hogy a hi te le zők va la me lyi ke fel szá mo lá si el já rást kez de mé nyez a szö vet ke zet 
el len. Nem ma radt más hát ra, mint el ad ni a szö vet ke ze tet, ezen be lül és el ső lé pés ként biz-
to sí ta ni a for gó ala po kat. A „dis kur zus ban” per sze nem ezek a ki fe je zé sek sze re pel tek. Az 
éles-ke se rű hang vé te lű köz be széd a szö vet ke zet hol din go sí tá sá ról, a te vé keny sé gek tár sa sá-
gok ba szer ve zé sé ről és kül ső tő ke be vo ná sá ról szólt.

Ve vők is je lent kez tek; e vi dék  me ző gaz da sá gát el ke rül te a kar valy tő ke, s bár a fi nánc tő-
ke mu ta tott né mi ér dek lő dést, vé gül „szak mai be fek te tők kel” köt te tett meg az üz let. A te he-
né sze ti te lep vá ro má nyos üze mel te tői hív ták így ma gu kat, nagy részt ok kal. Ők har minc mil-
lió fo rint alap tő ké vel ren del ke ző, a téesszel kö zös ala pí tá sú kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa ság-
ban gon dol kod tak, amely ben több sé gi tu laj do no sok és egy ben a te lep mű köd te tői. Így is 
tör tént. A szö vet ke zet hat mil lió fo rint jó szág ap port tal ré sze sült a kft. alap tő ké jé ben. A 
te le pet egyéb ként igen mél tá nyos, mond hat ni: kép le tes áron kap ta bér be a ‘Tej’ Kft. Az 
üz let kö tés to váb bi ré sze volt a té esz tu laj do ná ban ma radt jó szá gok ra vo nat ko zó ki vá sár lá si 
ütem terv és egy, a vá sár lást kö ve tő év ben meg va ló sí tan dó, húsz mil lió fo rin tos tőke eme lés.

A be fek te tők szer ve ző je Jó nás Ist ván, olyan em ber, aki hez ha son ló val alig ha ta lál koz tak 
a ho mok vá ri ak. S nem csak azért, mert nem Ka ri ká son, ha nem egy al föl di me gye szék he lyen 
él. Jó nás Ist ván egy szer re meg szál lott, a szak má ja, a te je lő te he né sze tek jö ve del me ző 
mű köd te té se iránt el kö te le zett szak em ber, s pe dan té ri á val sú lyos bí tott, már-már szűk lá tó kö-
rű en pro fit ori en tált ka pi ta lis ta, aki ko mo lyan ve szi (fő ként szak má ját, a tu laj do no sok ér de-
ke it és) ön ma gát, (de) a té esz ta go kat (is), sőt, a pa pí ron igaz ga tó ság gá ala kult, tény le ge sen 
azon ban vál ság me nedzs ment ként mű kö dő té esz ve ze tő sé get is. Ép pen ezért az utób bi ak nak 
rend re sze kun dát osz to gat. Mi ta ga dás: az idő leg több ször őt iga zol ja. Nép sze rű sé gi in de xe 
ezért az érin tet tek kö ré ben ala csony ér té ken stag nál, a tag ság meg ér tet le nül hall gat ja cir-
kal mas szó for du la ta it, s csak annyit ész re vé te lez, hogy üz let ré szei után így se, úgy se ka pott 
egy fil lért sem.

Jó nás Ist ván Tra bant tal köz le ke dik. Jó az ne ki, mi ó ta négy üte mű, mond ja, fő, hogy 
me leg, ami kor haj na li négy kor te lep be já rás ra in dul. 1993 és 1996 kö zött ugya nis négy al föl-
di te he né sze ti te lep meg vá sár lá sá ra/üze mel te té sé re szer ve zett né mi leg vál to zó össze té te lű, 
de a „ma got” te kint ve ál lan dó be fek te tői tár sa sá got. Köz tük van a karikási ‘Arany ho mok’ 
te he né sze ti te le pe is. Ezek nek a te le pek nek a szak mai irá nyí tá sát ő, il let ve a ve ze té se alatt 
ál ló kft. vég zi.

A be fek te tés re szer ve ző dők „mag ja” né hány „nagy be fek te tő ből” és 20–30 kis be fek te tő-
ből áll, akik alig ál doz tak töb bet egy-egy ak ci ó ra, mint amennyit a má sik ol da lon, szö vet-
ke ze ti üz let ré szek né mi leg trük kös vá sár lá sa ré vén, sze mé lyi jö ve de lem adó-vissza té rí tés 
cí mén le hív tak az ál lam szám lá já ról. A kész pén zes be fek te tők ugya nis meg osz tot ták be fek- 
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11 Ne vük ből ítél ve egya zon volt ál la mi gaz da ság tö vé ről ere dő kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok.
12 A vál la lat ügy ve ze tő je ama volt ál la mi gaz da ság fő köny ve lő je volt né hány éve, in nen a kap cso lat.
13 A tej fel dol go zó ügy ve ze tő je.
14 Magóg Mi hály har min cas éve i nek vé gén já ró fér fi, aki tech ni ku si vég zett ség gel volt te lep ve ze tő a te he né-

szet ben és nö vény ter mesz té si ága zat ve ze tő. 1995-ben is a nö vény ter mesz tés mun ká la ta it irá nyí tot ta. Egyi ke volt 
azok nak a han ga dók nak, akik a leg job ban el le nez ték a kft.-k meg ala ku lá sát.

15 Ez zel Magóg Mi hály tol má csol ta a mű hely dol go zók több sé gé nek vé le mé nyét is, akik azon vol tak, hogy ha 
már így ala kult, ke rül jön dob ra a szö vet ke zet, fi zes sék ki a hi te le ző ket, a ma ra dé kon pe dig osz toz kod ja nak.

16 Jó zan Fe renc negy ve nes éve i nek vé gén já ró, fő is ko lai vég zett sé gű sze mély, aki a mű hely fő nök mel lett dol-
go zott. A Fel ügye lő Bi zott ság el nö ki tisz tét töl töt te be ak kor, és ezt a tiszt sé gét meg őriz te 1998-ig.

 te té se i ket: a kft.-ben törzs be té tet „vá sá rol tak”, a szö vet ke zet ben pe dig üz let részt. Hogy 
jo go sul tak legyenek a szö vet ke ze ti üz let ré szek vá sár lá sát ek kor még ösz tön ző sze mé lyi 
jö ve de lem adó vissza té rí tés re, be lép tek a szö vet ke zet be. A ‘Ho mok vár’ té esz leg aláb bis így 
lett a „doktorokszövetkezete”,ahogy az egyik iro dis ta né mi túl zás sal össze gez te az 1995-
ben tör tén te ket. Ter mé sze tes sze mé lyek mel lett cé gek is csat la koz tak a be fek te tő tár sa ság-
hoz, így a Jó nás Ist ván ve ze té se alatt ál ló ta nács adó kft. és test vé rei,11 a karikási tej fel dol-
go zó12 és má sok.

Mi u tán a szö vet ke ze ti üz let ré szek vá sár lá sa nyo mán vissza igé nyelt sze mé lyi jö ve de lem-
adó több mil li ár dos té telt je len tett az ál la mi költ ség ve tés ben, 1997-ben már nem le he tett 
ilyen cí men adó ked vez ményt igé nyel ni, ami je len tős mér ték ben vissza is szo rí tot ta a ter mé-
sze tes sze mé lyek (sok szor apák és fi úk, fér jek és fe le sé gek) kö zöt ti üz let rész vá sár lá so kat.

A ‘Ho mok vár’ ve ze tő sé ge 1995. no vem ber ele jén mond ta ki az ál dást a ‘Tej’ Kft. meg-
ala ku lá sá ra. Az ér te kez let egyi ke volt azok nak az igaz ga tó sá gi ér te kez le tek nek, ame lye ken 
– a le járt hi te lek szo rí tá sá ban – dön te ni kel lett: vagy been ge dik a „kül ső tő ke be fek te tő ket”, 
vagy meg őr zik a ‘Ho mok vár’ lát szó la gos in teg ri tá sát, és kar ba font kéz zel vár ják, amíg 
va la ki kez de mé nye zi a szö vet ke zet fel szá mo lá sát. Az el ke se re dett vi ták so rán az „in kább 
pusz tul junk vé re ink kel” hő si pá to sza he lyett vé gül az „ide ge nek ke zé re jut ta tás” re a liz mu sa 
győ ze del mes ke dett, azért, mert ez a vál to zat adott esélyt ar ra, hogy a ter me lő üze mek 
mű köd je nek, és a mun ka he lyek nagy ré sze is meg ma rad jon.

A ‘Tej’ Kft. meg ala ku lá sa után egy hét tel egy túl zás nél kül drá ma i nak mond ha tó vi tá ban 
az volt a tét, hogy si ke rül-e a ser tés te lep kö ré is kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá got szer vez ni. 
A ‘Ma lac’ Kft. meg ala pí tá sa a szó ban for gó ve ze tő sé gi ülé sen nem ka pott jó vá ha gyást, 
pe dig a fe nye ge tés től kezd ve a hő si pó zo kon át a mé zes ma dza gig min den esz közt be ve tet-
tek a fe lek.

Fejes László:13 „Lehet,hogykétszázötvenmillióaszövetkezetvagyona,deaztnyolcvanki
lenc ven mil lió hi tel ter he li. [Mi] mind egyet szeretnénk. Azt, hogy az önök termelő alapjai
működjenek, az ingatlanjaik itt maradjanak. Tessék megfigyelni a logikáját annak, amit mi
javasolunk:azingatlanokazönöktulajdonábanmaradnak,csakamozgathatóeszközökkerül
tek,illetvekerülnekeladásra.”

Magóg Mi hály:14 „Énakkorjavaslomazt,hogyakinektartozunkkilencvenmillióval,mertaz
őpénzéthasználtukévekhosszúsorán,javaslom,hogyszámoljonfelbennünketabank[…] ne 
pe dig sa ját ma gunk alatt vá gott káeftékbe [sic!] ítéljükmagunkat[ha lál ra], és [hagy juk, hogy] 
aharmincéveösszehozottkisvagyonunkatőkherdáljákel.Ajogostulajdonos,abankvigyeel
tőlünkazt,amiteltudvinni!”15

Fejes (Magógnak): „[…]Haabankjönide,azárvereznifog.Énakkoriselmondtam[…] 
ésmásbefektetőkiselfogjákmondani,hogymiazárverésenisittleszünk,csakazárleszmás,
ésinnenelkerülminden,amimozgatható.”

Magóg: „Ezttudjuk,deabecsületesség[…] eztkövetelnémeg,[…] de leg alább úgy ha lunk 
meg,emeltfővelmegyünkoda,ahovakell.”

Józan Ferenc:16 „Tőlünk,vezetőktől,középvezetőktőlaztvárjákakintidolgozók,akikmeg
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bíztakminket,hogyacsaládnakvalómegélhetéshezmunkátbiztosítsunk.[…] hamaradvala
milyenformábanmunkahely[azafontos],mosthogyazkinekanevénvan,részletkérdés.[…] 
Merttulajdonképpennemavagyonjegybőlélünk.[…] Alehetőségetkellkeresni,amilegalább
isareményétbiztosítjaannak,hogyamunkahelybiztosítva legyen,mertvalamibőlmegkell
élni.HölgyeimésUraim!Ígytessenekszívesekmegközelíteni!”

A ‘Ma lac’ Kft. ala pí tá sát ugyan for mai okok ra hi vat koz va uta sí tot ták el, hogy tud ni il lik 
nem volt meg fe le lő írá sos anyag a dön tés ho zók ke zé ben, a hát tér ben más össze füg gé sek hú zód-
tak meg, min de nek előtt az, hogy sem a szol gál ta tó ága zat, sem a ker té szet sor sa nem dőlt még 
el. Az előb bi re nem je lent ke zett kül ső be fek te tő, az utób bi ra je lent ke ző bér lőt (a kur rens 
te lep ve ze tőt és a hoz zá csat la ko zó „tő kés tár sat”) pe dig a tag ság nem fo gad ta el. A nyug ta-
la nul, be fek te tők ke re sé sé vel telt de cem ber vé gül is si kert ho zott: 1996 ja nu ár já ban meg ala-
kul ha tott a ‘Ma lac’ Kft., feb ru ár ban az idő köz ben meg sze lí dült Magóg ügy ve ze té sé vel a 
‘Trak tor’ Kft., sőt a ker té szet re is si ke rült meg fe le lő bér lőt ta lál ni: a vá ros má sik szö vet ke-
ze té nek el nö ke és fi ai ál tal ala pí tott kft., az ‘Ubor ka’ vet te bér be öt év re, elő vé te li jo go sít-
vánnyal a nem ré gi ben föl ál lí tott fó lia sát ra kat úgy, hogy a ‘Ho mok vár’ 20 szá za lé kos ré sze-
se dést szer zett a kft.-ben. S ez zel ki ala kult a ‘Ho mok vár’ főbb utód szer ve ze te i nek 1998 
nya rá ig ér vé nyes szer ke ze te.

E má so dik, a pénz ügyi el le he tet le nü lés ál tal ki kény sze rí tett át ala ku lás lé nye ge az volt, hogy 
a hi tel kép te len né vált szö vet ke zet for gó tő két biz to sí tó be fek te tő ket ta lált va gyon tár gya i nak 
mű köd te té sé hez, akik több sé gi tu laj do nú kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa sá gok ban üze mel tet ték az 
ál ta luk nagy részt vagy tel jes egé szé ben bé relt esz köz- és in gat lan ál lo mányt. A for gó tő ke azon-
ban – me ző gaz da sá gi üze mek ről lé vén szó – nagy részt kész le tek (ta kar má nyok, ga bo na fé lék), 
rész ben pe dig ál la tok vá sár lá sát je len tet te, ter mé sze te sen a ‘Ho mok vár’-tól. A szö vet ke zet a 
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1. táb lá zat. A „ho mok vá ri” va gyon egyé ni és tár sa sá gi tu laj do no sai 1996 már ci u sá ban

A tár sa sá gok törzs tő ké jé nek meg osz lá sa a tu laj do no si cso por tok kö zött

Tár sa sá gokTer mé sze tes sze mé lyek

Nagy be fek te tők**Kis be fek te tők*Nagy be fek te tők**Kis be fek te tők*

Db.%Db.%Fő%Fő%

Tár sa sá gok 
megne ve zé se

‘Tej’ Kft. 17 41  40 5 6 8 17 1 20
Eb ből „ide gen” 99 38 100 5
‘Ma lac’ Kft.  7 14  24 5   34 1 34
Eb ből „ide gen” 50  5  57 3
‘Trak tor’ Kft.  3  2  66 1     30
Eb ből „ide gen”   100 1

 * Ma gán sze mé lyek ese tén ma xi mum 200 ezer fo rin tos, tár sa sá gok nál ma xi mum 500 ezer fo rin tos be fek te tés, 
cso por tos kép vi se let.

** Na gyobb ér té kű be fek te tés, egyé ni kép vi se let.

Ho mok-
vár
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17 A ‘Ho mok vár’ kö rü li, mint egy 2,5 hek tá ros bel te rü le tet fel par cel láz ták és ér té ke sí tet ték 1997-ben. Az üz let-
rész-tu laj do no sok nak szó ló ked vez mény az volt, hogy az ár ne gyed rész ét har minc szá za lé kos ár fo lya mon szá molt 
üz let ré szek kel le he tett fe dez ni.

be folyt össze ge ket a le járt hi te lek, szál lí tói tar to zá sok tör lesz tés re tud ta for dí ta ni, mind ig azt 
fi zet ték ki rész ben vagy egész ben, ami a leg sür gő sebb volt. Ju tott is, ma radt is.

Olyannyi ra, hogy a 7,5 szá za lé kos ál la mi tá mo ga tást ki hasz nál va üz let rész-fel vá sár lás ba 
fo gott, és há rom év alatt össze sen 150 mil lió fo rint ér té kű üz let részt vá sá rolt föl tíz, il let ve 
har minc szá za lé kon, at tól füg gő en, hogy egy sze rű üz let rész vá sár lás ról volt-e szó, vagy 
olyan ér té ke sí té si konst ruk ci ó ról (bel te rü le ti föl dek par cel lá zá sa), amely nek so rán üz let ré-
sze ket is el fo gad tak a vé te li díj ré sze ként.17 Ez zel a szö vet ke zet, pa pí ron, új ra több sé gi 
tu laj do no sa lett könyv sze rin ti va gyo ná nak, mi köz ben el ve szí tet te a kont rollt eme va gyon 
fö lött az zal, hogy a va gyon egy ré szét ki sebb sé gi tu laj do nos ként kény sze rült gaz da sá gi tár-
sa sá gok ba vin ni, más ré szét pe dig bér be ad ni.

Az üz let kö té sek ben el adói ol da lon az egy sze rű, te lek vá sár lás sal nem egy be kö tött ügy le tek-
nél a nyug dí jas tag ság és a kí vül ál ló üz let rész-tu laj do no sok ad ták a több sé get, akik még 1996 
már ci u sá ban, a tár sa sá gok meg ala ku lá sát meg elő ző el ső nagy üz let rész-vá sár lá si hul lám után 
is a té esz utód szer ve ze tei ál tal mű köd te tett va gyon több sé gi tu laj do no sai ma rad tak.

Ami az új for mák kö zöt ti gaz dál ko dás ered mé nyes sé gét il le ti, a szö vet ke ze ti köz pont tól, 
a hol ding tól meg le he tő sen füg get le nül mű kö dő tár sa sá gok kö zül a te he né szet és a ker té szet 
a vá ra ko zá sok nak meg fe le lő en, cse kély nye re ség gel mű kö dött. A bé re ket azon ban min de-
nütt szűk mar kú an mér ték. „En gem a tu laj do no sok ér de kelt sé ge ér de kel – így Jó nás –, mert 
haatulajdonosnemtaláljamegaszámítását,azalkalmazottmehet,amerrelát.”

A ser tés- és a szol gál ta tó ága za tok ból ala kult kft.-k mű kö dé se azon ban né mi leg el ma radt 
a vá ra ko zá sok tól. A ‘Ma lac’ Kft. tu laj do no sai nem vol tak ké pe sek tő ke eme lés re, nem volt 
olyan je len tős in gat lan ér ték a tu laj do nuk ban, amely re hi telt ve het tek vol na föl; ál lan dó sult 
a tő ke hi ány, és ez le he tet len né tet te a nagy ár in ga do zá sok ki vé dé sét. Ezért ar ra sem vol tak 
ké pe sek, hogy meg fe le lő mennyi sé gű föld bér le tet vegyenek át a ‘Ho mok vár’-tól: mind-
össze 120 hek tár mű vel te té sét tud ták meg fi nan szí roz ni. Ez a két kft. 1996-ban együtt még 
kb. 1000 hek tár te rü le tet bé relt 269 tu laj do nos tól, 1998-ban azon ban már csak 210 fő bí zott 
rá juk mint egy 700 hek tár föl det.

A ‘Tej’ Kft.-nek sem si ke rült meg tar ta ni min den föld tu laj do nost, aki 1996-ban, a tár sa ság 
in du lá sa kor bér be ad ta föld jét. Ak kor 154 tu laj do nos tól mint egy 670 hek tárt bé rel tek, fő leg 
a te he né sze ti te lep kö rül, és ez zel elé ge det tek is vol tak, 1998-ra azon ban csak 480 hek tárt 
si ke rült meg tar ta ni, ami ből 70 hek tár már a kft. leg na gyobb tu laj do no sa i nak ma gán tu laj do-
nát ké pez te. Vet tek vol na töb bet is, de nem jár tak na gyobb si ker rel a meg élén kü lő karikási 
föld pi a con.

Egy köz be ve tés a karikási föld hasz ná la ti/tu laj do ni vi szo nyok ról: a té e szek ma rad vá nya i nál már 
töb bet, össze sen kö rül be lül ké te zer hek tárt mű velt a ‘Ho mok vár’ egyik előd jé nek el nö ke ma gán - 
vál lal ko zó ként, va la mint egy kö ze li ro ko nok kár pót lá son szer zett föld te rü let ének mű ve lé sé re 
ala kult kft. Kö rül be lül négy ezer hek tár gé pi mun ká la ta it lát ta el mint egy ti zen öt ki sebb szol gál-
ta tó. Olyan 35–50 éves fér fi ak ők, akik nek jó részt már a nyolc va nas évek vé gén ki ala kult a meg-
ren de lői kö re, ami kor még csak a ház tá ji föl de ket és a „hob bi kat” szán tot ták-ve tet ték a té esz től 
vett összebuherált gé pe ik kel. Kö zü lük csak né gyen let tek na gyobb vál lal ko zók: ők 300–500 
hek tárt mű vel nek (csak egyi kük volt ho mok vá ri, hár man a vá ros má sik szö vet ke ze té ben, az 
‘Arany ho mok’-ban dol goz tak 1992 előtt), a töb bi ek 150–200 hek tár gé pi mun ká la ta i nak el lá tá-
sá ból él tek. Mi vel a meg ren de lők, az új kis tu laj do nos ok zö me ré gi kun csaft volt, 1998 nya rá ig 
nem ala kult ki iga zi ver seny a „ki csik” kö zött, és nem volt je len tő sebb ki ug rá si le he tő ség sem. 
A „na gyob bak” és a „na gyok” még 1993–1994-ben töb bé-ke vés bé le osz tot ták a la po kat: ők vet- 
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18 Az egyik va gyon cso port szer ve ző je, valamikori té esz el nök, a vissza em lé ke ző kor tár sa.

ték mű ve lés alá a kár pót lás so rán szü le tett je len tő sebb föld tu laj do no kat (50–200 hek tá ros te rü-
le te ket), a he lyi kö zép osz tály né hány rep re zen tán sá nak bir to kát. Sőt, a ‘Ho mok vár’ te he né sze ti 
te le pe kö rü li föl de ket is a leg ko ráb ban meg ala kult csa lá di kft. mű vel te már 1996-ban. A té e szek 
„vissza vo nu lá sa” te hát egy ben az ő meg erő sö dé sü ket je len tet te 1996–1998-ban.

4. A keserűen távozók

Az 1992. no vem be ri át ala ku lá si köz gyű lés je len lé ti íve sze rint 141 ak tív és 96 nyug dí jas tag 
sza va zott a szö vet ke zet ben ma ra dás mel lett, a töb bi ek tá vol lét ük kel hagy ták jó vá a je len lé-
vők sza va za ta it. Vol tak, akik azért ma rad tak, mert nem volt pén zük ar ra, hogy ki fi zes sék a 
ki vin ni vá gyott va gyon után já ró le té tet, má sok nem akar tak hu za kod ni azon, mit is 
vigyenek ma guk kal, megint má sok fél tet ték szö vet ke zet ben dol go zó gyer me ke ik jö vő jét. 
De so kan vol tak olya nok is, akik iga zán ma gu ké nak érez ték a szö vet ke ze tet, vagy ta lán for-
dít va: ma gu kat a szö vet ke ze té nek, az ala pí tók kö zött vol tak, s sze gény sor ból in dul va 
ma guk is, fi a ik is sok ra vit ték. Ők bíz tak a szö vet ke zet ben, hogy ta lán talp ra áll, és üz let ré-
sze ik után ne tán évi rend sze res jö ve del met húz hat nak.

A Ka to na Kar csi18 hívott,hogyálljakkiatéeszből,afeleségemmelkettőnknekegymilliószáz
tizennégyezer forint lett volna az üzletrészünk. De én úgy gondoltam, hogy nekem elég sok
közömvanahhozavagyonhoz,amitösszedolgoztunk,kerestünk,hogynempocsékolomel.[...] 
Énúgygondoltam,hogyhacsaktízszázalékotadnak,vagycsakötöt,nekemazjobbanmegéri,
mertabbólszépen,mígélek,lehetbelőleélni.Denemígytörtént,mindenévbenharmincmilli
ót po csé kol tak el a va gyo nunk ból.

En nek az idős em ber nek, aki 1989-ig ve ze tő sé gi tag volt, de utá na is kül dött ma radt 
1992-ig, aki min den köz gyű lé sen fel szó lalt, könnyes lett a sze me, ami kor azt mond ta 1996-
ban: „Eladtamazüzletrészünketmegarészjegyemetis.Atagságiviszonyomismegszűnik
automatikusanezzel,nemleszbeleszólásomaszövetkezetéletébetöbbet.Nemissajnálom.
Nemisakarom.”

Az a kö zép ko rú trak to ros, aki 1992-ben még édes ap ját is a benn ma ra dás ra ösz tö kél te, há rom 
év múl va, a ‘Trak tor’ Kft. meg ala ku lá sa kor kap ta meg a mun ka könyv ét. Ak kor 41 éves volt, fe le-
sé ge gye sen volt egy éves, sú lyos szív mű té ten át esett kis lá nyá val, egy ti zen két éves nagy lányt is 
ne vel tek. „Rosszul esött, mög is ijedtünk, hogy ezután hogy lösz.Akkor elmöntem az állami
gazdasághó,mondtam,hogyszóljanak,hatraktoroskőnekik,demireszóltak,addigramáréppen
leszázalékótak.” A ge rinc bán tal mak kal és pajzs mi rigy-rend el le nes ség mi att kó ros el hí zás sal 
le szá za lé kolt fér fit az óta do log idő ben hív ják a szö vet ke zet be; a szá rí tó mel lett van a ta nyá ja és 
há rom hek tá ros ki csi gaz da sá ga. A nyug díj ból, a nyá ron szer zett plusz jö ve de lem ből és leg alább 
ilyen mér ték ben a kis par cel la ter mel vé nye i ből él a csa lád.

A fi a ta lok leg in kább az ál lá su kat fél tet ték, aho gyan azt egy ma gát sze ren csés nek tar tó, 
1998-ban is dol go zó asszony mond ta: „bízvaabiztoskicsiben,abban,hogyénmögkapom
ahavi fizetésömet,bárakármilyenkeveset is, énaztmondtam,hogy inkábbmaradok,ha
maradhatok.ALalimögkérdezett,ésnemígértsemmibiztosat,demégisbíztambenne,hogy
möglesznekelégödveamunkámmal,éseddigmégúgyisvót.”A nyug díj előtt ál lók kö zött 
volt, aki azért ma radt, mert olyan fé le rém hí re ket hal lott, hogy el ve szít he ti nyug díj jo go sult-
sá gát is, ha ki lép a szö vet ke zet től.

A több ség csa ló dott: mind az ak tív ta gok, akik nek csak 26 szá za lé ka ta lált mun kát még 

 
replika148



 replika 149

19 58 em ber volt je len a köz gyű lé sen.

1998-ban is a ‘Ho mok vár’-ban és utód szer ve ze te i ben, mind a nyug dí ja sok, akik a szö vet-
ke zet ben sem kor rekt föld bér lőt, sem tá maszt, sem va gyon ré szü ket ered ménnyel mű köd te tő 
vál lal ko zót nem ta lál tak. „Azértjöttem,hogyegykisszövetkezetszagotszívjak.Deittcsak
szarszagotérzek.Mikoradjákmárkiabúzámat?!”– fa kadt ki in du la to san egy idős asszony 
a szö vet ke ze ti iro dán, az el ma radt 1993. évi föld bér le ti dí jat pe rel ve. Las san el ma ra doz tak 
a köz gyű lé sek ről, a több ség szó nél kül, ki pe dig szó val, mint Fo nó István, aki az 1996. évi 
köz gyű lé sen, a 29 mil li ós vesz te sé get ma gya rá zó el nö ki be szá mo ló után, taps és egyet ér tő 
be ki a bá lá sok kí sé re té vel így bú csú zott:

TiszteltKözgyűlés,HölgyeimésUraim!Énmindenbizonnyalutoljáravagyokitt,voltammár
eleget.Azilyeneredményértkárvoltbelőlünkkinyomniaszusztannyiévenkörösztülaszövet
kezetben.Fölépítettükazobjektumokat,ésazmostmindebekharmincadjáramegy.Azértülünk
ittcsakennyien,19 azértnemjöttekelazemberek,mertkörösztötvetettekrá.Hiábavanüzlet
részünk,nemérazsemmit!Legjobbvolnafelajánlaniavakokvagyabeteggyerekekjavára!
Ittenmárnemleszsemmi,csakpárembermeggazdagszik.Istenáldjonmegmindenkit,éntöb
betnemjövökide!

El fúj ja a szél?

1998 nya rán új ra nagy ará nyú üz let rész-fel vá sár lá sok in dul tak, az össze gek ből ítél ve vél he-
tő en utol já ra. Hi szen leg fel jebb het ven-nyolc van mil lió fo rint ér té kű üz let rész le he tett még 
for ga lom ban a té esz üz let rész-vá sár lá si ak ci ói után, s eb ből is mint egy húsz mil li ós ér ték 
volt a „szak mai be fek te tők” ke zé ben. Nos, kö zü lük most már csak a na gyok vá sá rol tak iga-
zán so kat, most is tíz szá za lé kos név ér té ken. Úgy hír lett, hogy a ‘Tej’ Kft. tu laj do no sai az 
év vé gén, a hi te lek vissza fi ze té sé vel és a jel zá log jog tör lé se után meg ve szik a te he né sze ti 
te le pet úgy, hogy – mi ként az 1997-es par cel lá zá sok nál – a vé tel ár egy ré szét üz let ré szek kel 
is fe dez he tik, har minc szá za lé kos ér té ken.

A ‘Ho mok vár’ szö vet ke zet sor sa 1998 vé gé re elég vi lá go san kör vo na la zó dott: 1999-re 
el ve szí ti leg be cse sebb va gyon cso port ját, az 1995-ben még kö zel öt ven mil li ós ér té ken nyil-
ván tar tott te he né sze ti te le pet, s ha vé let le nül sze ren csés évek kö szön né nek a ser tés te nyész-
tők re, az ez red for du lón a má sik ál lat te nyész tő te le pet és a szer ve ze ti leg hoz zá tar to zó szá-
rí tót-mag tá rat is az üze mel te tők, a ré gi-új tu laj do no sok bir to kol ják majd. Alig ha kér dé ses, 
hogy ugya nez lesz a sor sa a töb bi va gyon cso port nak is. Ki nek előbb, ki nek utóbb, de a 
2000. éven túl alig ha. El fúj ja te hát a ‘Ho mok vár’-at a szél?

Bi zo nyos ér te lem ben igen, hi szen a szö vet ke zet ad dig ra va ló szí nű leg ne vé ben él csak, 
utód szer ve ze te i nek tör pe tu laj do no sa ként, hacsak el nem ad ja törzs be té te it, hi szen ha meg-
hagy ja, sem lesz be le szó lá si jo ga sem mi be, még úgy se, mint 1998-ig volt. Tag jai az 1998-
as nagy fel vá sár lás sal leg alább het ven-nyolc van szá za lék ban el tűn nek, hi szen a ré gi ta gok 
kö zül ed dig is csak azok ma rad tak, akik nek a szö vet ke ze ti utód szer ve ze tek mun kát nyúj tot-
tak, kö zü lük sem min den ki, s né hány ma kacs em ber; fi a ta lab bak és idő seb bek, akik vagy 
az zal a mot tó val tart ják meg üz let ré szü ket, hogy „haveszettafejsze,vesszenanyele”,vagy 
vár nak még va la mi ked ve ző al ka lom ra, ahol – mint a te lek vá sár lás nál – üz let résszel le het 
fi zet ni.

Ugya nak kor két ség te len, hogy a ‘Ho mok vár’ té esz él utód szer ve ze te i ben, a szél te hát 
nem nyom ta la nul fúj ja el; a va la ha egy sé ges vár ból ki sebb buc ká kat épít. Aho gyan az egyik 
nagy be fek te tő a két ke dő ket győz köd ve meg fo gal maz ta: „az ebben a pozitívum, hogy a va 
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gyoncsoportokműködnek,éshogyittvannak,munkátadnak.”Egyik-má sik utód szer ve zet-
ben, ugyan már csak nyo ma i ban, de él még a ho mok vá ri at mosz fé ra is, amit a nagy el len ző, 
Jó nás István a „kis bulik”vi lá ga ként jel lem zett, ahol „min den ki nek meg volt a ma ga kis 
bulija,azthajtotta,atöbbinemérdekelte”.Pe dig Jó nás István zse ni á lis öt le te, a ki csi ben 
bu li zók be fek te tő tár sa ság ba szer ve zé se is ugya ner ről a tő ről fa kad. Ez egy ilyen bulizós 
or szág. A „kö zös re” tá masz ko dó „kis bu lik” ho mok vá ri hoz ha son ló vi lá gá nak azon ban min-
den bi zonnyal be fel leg zett; a nagy bu lik men nek mos ta ná ban meg a küsz kö dés egye dül, 
leg fel jebb csa lád dal, ro kon ság gal, szom széd ság gal.
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2. táblázat. Aműködtetettvagyonmegoszlása1996márciusában

A tu laj do nuk ban 
lé vő összes 

üz let rész ér ték

Eb ből fél mil lió 
fo rint nál ma ga-
sabb ér ték kel 
ren del ke zők

Összes 
üz let rész ér ték

A cso port hoz 
tar to zó 

sze mé lyekTulajdonoscsoport

%%%% Ezer FtSzáma
(fő)Ezer FtSzáma

(fő)
Nyug dí jas tag 280 25,3 89 257 34,5 49 59,0 34 151 55,3
Hol ding ban 

dol go zó tag 17 1,5 5 999 2,3  1 1,2 1 146 1,9
‘Tej’ Kft.-ben 

dol go zó tag 12 1,1 1553 0,6  
‘Ma lac’ Kft.-ben 

dol go zó tag 14 1,3 4 488 1,7
‘Trak tor’ Kft.-ben 

dol go zó tag 5 0,5 1 504 0,6
Má sutt dol go zók 83 7,5 37 731 14,6 33 39,8 26 408* 42,8
Kí vül ál lók 651 58,9 108 963 42,1
Füg gő 43 3,9 9 284 3,6

Összesen 1105 100,0 258 779 100,0 83 100,0 61 705 100,0

* Eb be a cso port ba tar to zott az a 44 be fek te tő, aki ter mé sze tes sze mély ként a kft.-k tu laj do no sa lett.


