
Az újító vállalkozása
(Elastic Magas- és Mélyépítményszigetelő Kisszövetkezet)
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Bemutatás

Az Elastic Kisszövetkezet központja a Baross utca 87-ben van. A helyiség három iroda-szobából és egy kis 
üzemből áll. Berendezése egyáltalán nem tekinthető fényűzőnek, még kényelmesnek is csak a célszerűségig 
mondható. A közvetlenül az utcára szolgáló előtérben két asztalnál az adminisztrátorok ülnek, az 
íróasztalokon, a hozzájuk tartozó székeken, néhány iratszekrényen kívül más nemigen található a szobában. 
Innen nyílik az elnöki iroda, benne két, egymásnak L alakban tolt asztallal, ezek valamivel igényesebbek a 
többi bútornál. A falon körben demonstrációs táblák szemléltetik a kisszövetkezet tevékenységét: fotó egy 
éppen elkészült tetőszigetelés árasztásos próbájáról, EZ-FIX homlokzatfestékkel festett házakról; két 
díszpolcon a BNV-n kiállított szigetelőanyag-modellek; fadarabok a fafestékkel festve stb. 

A könyvespolcokon vegyipari szakkönyvek, a szabadalmi jogszabályok gyűjteménye. A lehúzott redőnyös 
alak előtt a korszerű, „Gepárd” márkájú telex-komputer. Beljebb, a következő szobában van a főmérnök-
elnökhelyettes és a gépírónő helye; két-két asztaluk van, a mérnök számra még egy tervezőállvány, a 
gépírónőnek Robotron-írógép. Ebben a helyiségben egy galéria is van, a szövetkezet elfekvő irataival. Innen 
és egyben az utcáról nyílik az üzem külső helyisége, abban nagy munkaasztal és egy préselő-vulkanizáló gép
van. A legbelső szobában áll a hengerszék, ami a gumi- és a gumi-parafa-keverékek előállítására szolgál. Ez 
a gép igen régi, valamikor állítólag puskaport gyártottak rajta egy fegyvergyárban, majd egy szövetkezetnél 
farostlemezt készítettek vele, és immár elég régóta gumi-keverékeket állít elő Zalay Antal és szövetkezete 
kezelésében. Az üzemben, amikor itt van munka, két alkalmazott munkás, egy férfi és egy nő dolgozik. 

A kisszövetkezetnek a központon kívül jelenleg két telephelye van. A Teve utcai bérlemény most raktárként 
üzemel, de korábban (1987-től) ott is termelés folyt. Ezt megelőzően több különböző telepet béreltek. 1988-
ban vásárolták a Ferihegyi úti ingatlant, ami elég rossz állapotban volt, ezért olcsón hozzájutottak. Az épület-
együttest és a hozzá tartozó telket saját beruházással rendbehozták, azzal a céllal, hogy idővel minden 
termelő és raktározó tevékenységüket idetelepítik. A tűzoltóság azonban – tekintettel arra, hogy itt 
vegyiüzemet kívántak működtetni – igen szigorúnak mutatkozott. Nem adta ki a szükséges engedélyeket, 
hanem elrendelte, hogy az épületeket bontsák le, s a tűzvédelmi előírásoknak megfelelően építsenek újakat. 
A XVII. kerületi tanács viszont, távlati terveire hivatkozva, nem adta ki az építési engedélyt. Jelenleg, 
miközben az épület részben üzemel, az eladásával próbálkoznak, egyelőre sikertelenül. 

A kisszövetkezetnél az idén átlagosan 24-en dolgoztak, de ez az átlagos állományi létszám, vagyis a 
ledolgozott munkaórák és a teljes munkaidős dolgozó éves óraszámának hányadosa. Beleértendők ebbe az 
alkalmi rakodó és építőipari segédmunkások, és az alkalmilag dolgozó, de a kisszövetkezet valódi tagjai 
közé tartozó részfoglalkozású tagok is. Tényleges létszámukat tekintve húszan vannak, ebből tag 15, 
alkalmazott 5 fő. Közülük 6-an (az elnök, a főmérnök, a titkárnő, a két adminisztrátor és a főkönyvelő) 
soroltattak az adminisztratív állományba, a többiek termelő munkát végeznek. 
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Tevékenységek

Az Elastic Kisszövetkezet két fő tevékenységet folytat. Indulása óta foglalkozik tetők és különféle medencék
(víztározók, szennyvíztárolók, fürdőmedencék stb.) szigetelésével, s eleinte ennek kiegészítéseképp, később 
önállóan is különböző építőipari festékek előállítéásával és értékesítésével. 

A szigetelési eljárás Zalay Antalnak, a kisszövetkezet elnökének egyik korábbi – talán legjelentősebb – 
szabadalma. 

A régebben elterjedt szigetelőanyagok (kátránypapír, bitumen stb.) nem bizonyultak eléggé ellenállóknak az 
időjárási viszontagságokkal szemben. A kátránypapír merev: nem veszi fel a szigetelendő felület görbületeit, 
lejtését, így nem biztosít eléggé hatékony védelmet a hő- és nedvhatások ellen. A bitumen öntéssel kerül a 
rendeltetési helyére, ezért, bár illeszkedik a meglévő formákhoz, a gyakori hőingadozás (márpedig ez a mi 
éghajlatunkon megesik), repedéseket idéz elő a szigetelő rétegben. Ezért a TAURUS Gumigyár kidolgozott 
egy műgumi alapanyagú fóliát, ami kiváló nedv- és hőszigetelő tulajdonságával tűnt ki. Ez a TAURUS-W. 

A TAURUS-W fólia hajlékony, de igen nagy szilárdságú anyag, így a tető görbületeit követi, viszont nem 
törik. Elég sokféle vastagságban előállítható, pontosabban a készen vett anyag alá több réteg szigetelőanyag 
felhordható, ami növeli a szigetelő hatást, vagy kiegyenlíti a nem kívánt gödröket, buckákat. Ez utóbbinak 
akkor van nagy jelentősége, s ez a kisszövetkezet tevékenysége során gyakran előfordul, ha korábban más 
eljárással már befedett területet kell újra szigetelni. 

A szabadalomként elismert eljárás e szigetelőanyag tulajdonságait tökéletesíti azzal, hogy a fólia-lapok 
illesztési helyét egy gumiszalaggal „összevulkanizálja”, s ezáltal nincsenek rések a szigetelőrétegen, ahol a 
víz befolyhatna. Magát a „végtelenítést” üzemben csinálják egy e célra konstruált kis géppel (egy három 
méter hosszú, tizenöt cm széles, villanyárammal működő, hőt fejlesztő flexibilis sín), ami egyenletes magas 
hőmérsékleten olvasztja egybe a gumi-darabokat. Így már az üzemben elkészül az egyszerre szigetelendő 
felületnek megfelelő méretű fólialap, amit a helyszínen már csak ragasztani kell az alaphoz.

Az ismertetett eljárás kiegészül – kívánság szerint – egy többrétegű szigetelőanyaggal, aminek egyik eleme 
szintén az elnök szabadalmai közé tartozik. Ez a gumifólia-rétegen kívül egy vastag műszálból szőtt 
nedvszívó réteget, és a szabadalom alá eső gumi-parafa-réteget tartalmazza. Ez utóbbi az iparban keletkező –
egyébként importanyagokból származó – gumi- és parafahulladék felhasználásával készül. Alkalmazására 
elsősorban akkor kerülhet sor, ha a hő- és nedvszigetelésen kívül fokozott hangszigetelésre is szükség van, 
de – mint a leírásból látható – mezőgazdasági és gépészeti hasznosítása is elképzelhető.

A szigorúan vett építőipari tevékenységet megalapozó termeléshez tartozik még az ugyancsak 
gumihulladékból készül kiegészítő elemek gyártása, bár ezeket külön is értékesítik, ha szükséges. Ilyenek a 
villámhárító alapját szigetelő gumituskó, amit a tetőszigeteléskor felhelyeznek, és a rendkívül nagy fajsúlyú 
gumi járólap, ami arra szolgál, hogy a nagy lapos tetőkön járkáló munkások szöges cipőikkel fel ne sértsék a 
szigetelőrétegeket, illetve az azokat borító festékbevonatot. 

A kisszövetkezet másik jelentős tevékenységi területe az EZ-FIX festékcsalád előállítása és forgalmazása. Az
első ezek közül a fényvédő bevonat, amelyet a szigetelésre hordanak fel, enélkül a szigetelés nem volna 
megfelelő, hiszen a fekete gumilap a hő- és fénysugarakat elnyelvén viszonylag hamar tönkremenne. A 
festéket, ami részben egy drága importból származó ún. reguler anyagot is tartalmaz, Zalay Antal már 
égebben is alkalmazta. Az Elastic tevékenységéhez kötődik azonban, hogy az említett adalékanyagot egy a 
hazai iparban keletkező (szintén import-eredetű) hulladékanyagból pótolták. Az új festék összeállításában 
már a kisszövetkezet más tagjai – köztük Molnár Árpád, a jelenlegi elnök-helyettes – is közreműködtek, így 
az ehhez kötődő szabadalom díjaiban is mint közreműködő társad részesedtek (azóta megváltoztak a 
közreműködők javadalmazását illető adószabályok, ezért 1988-ban a közreműködők mint szabadalmas társak
bekerültek a szabadalomba).
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A felhasznált anyag egy a Salgótarjáni Síküveggyár által behozott, rendkívül drága színtelen műanyag 
ragasztófólia, aminek a hulladékát nem tudta senki újrahasznosítani, ugyanis az anyag oldása lehetetlennek 
bizonyult. Éppen ezért a hulladék nagy mértékben környezetszennyezőnek minősült, hiszen semmi mást nem
lehetett vele csinálni, mint kidobni vagy elégetni. A salgótarjáni gyár, hogy elkerülje vagy legalább 
mérsékelje a bírságot, a Műszaki Egyetemet kérte fel hogy próbálja meg feloldani az anyagot. Az 
egyetemnek ez nem sikerült, de mivel hasonló anyagról van szó (polivinil-butirát), mint amit a fényvédő 
festék tartalmaz (polivinil-akrilát), Zalayék is megpróbálkoztak vele. Meglehetős kalandos úton jutotta végül
a megoldáshoz, de aztán megszületett az oldat és belekerült a festékbe. 

Kiderült azonban, hogy a széles körben használatos festékszóró eszközök nem alkalmasak a festék 
felhordására. A levegővel működő kompresszor ugyanis szálasítja az anyagot, a műanyag kiválik, s egy 
vékony, pókhálószerű réteget képez ahelyett, hogy egyenletesen bevonná a felületet. Nyomás nélkül kellett 
tehát a festéket kijuttatni a tetőre. Így jutott eszükbe az üzletekben is kapható japán permetezőgép, ami 
gravitációs elven működik. Ez be is vált, s az alkalmazása újításként kapcsolódott a szabadalomhoz.  

Ugyancsak ehhez a feladathoz tartozott a fólia darabolásának a megoldása. Oldásra ugyanis csak minél 
apróbb szemű dara formájában volt alkalmas az anyag. Ez a fólia azonban nem csak nehezen oldható, de 
darabolása is szinte lehetetlen, ugyanis a darálóban keletkező hő miatt összeragad. Végül a festék 
előállításakor amúgy is felhasznált töltőanyagot poralakban már a darálás során hozzákeverve a fóliához 
sikerült felaprítani.

Az EZ-FIX festékcsaládnak további tagjai is vannak, közülük a legismertebbek a homlokzatfestékek, 
amelyek szintén nagy tartósságukkal, jó fényállóképességükkel tűnnek ki. Ez közös értéke a 
festékcsoportnak, s azért van különös jelentősége, mert a szabadban használt festékek általános problémája, 
hogy fény hatására idővel elbomlanak. 

Az Elastic Kisszövetkezet alapanya-előállító tevékenysége – mind a műgumi-keverékek, mind a gumi-
parafa-keverékek, mind pedig a festékek esetében – a hazai iparban keletkező környezet-károsító, ezért a 
kibocsátó számára meglehetősen terhes hulladékanyagok felhasználására épül. Mivel kifejezetten hulladék-
hasznosításra vannak berendezkedve, magánál a kisszövetkezetnél (ha a festékesdobozokat és az egyéb 
göngyöleget figyelmen kívül hagyjuk) hulladék nem keletkezik. 

Ami ezt a kisszövetkezetet a beszerzés oldaláról megalapozta, az az elnök több évtizedes szakmai 
gyakorlatán túl a maradékok „lepottyanási helyének”, az oda vezető útnak az ismerete volt. Magyarán: Zalay 
Antal pontosan tudja, melyik nagyüzemben milyen műanyagok kerülnek a szeméttelepekre vagy az 
égetőkbe, s ezek mire használhatók. (S még azt sem mondhatjuk, hogy az Elastic jelentős mértékben 
előmozdítaná a hazai környezetvédelem ügyét: az általuk felhasznált anyagok mennyisége elenyésző az 
országban keletkező műgumi- és egyéb műanyaghulladék-hegyekhez képest.)

A kisszövetkezet megalakulásának körülményei

1981 novemberében Zalay Antal ifjú veje, a jogász, hozzálátott a kisszövetkezet szervezéséhez. Apósának 
abban, hogy miképp kell egy működő gumiüzemet összehozni, évtizedes gyakorlata volt; keresett 
szabadalmai s az építőipar élénk érdeklődése biztos alapot ígért az új vállalkozáshoz. A tagság magva egy 
éve együtt volt, már valóban csak a keretek hiányoztak a szervezetté váláshoz. (Az előzményekről lásd az 
interjú-mellékletet.)

A Baross utcai, évek óta használaton kívül álló üzlet-helyiségről régóta tudtak, s amikor benyújtották rá 
igényüket a Fővárosi Tanácsnál, az rögtön ki is utalta nekik. Segítségükre volt még a KISZÖV akkori elnöke 
is tanácsaival, de ha éppen előre aláírt blankettákra volt szükségük a különféle papírcsaták mihamarabbi 
lebonyolítása érdekében, azzal is szolgálatukra ált. 
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Nem így a VIII. kerületi tanács, amelynek tervei voltak a helyiséggel: valami könyvtárat, később egy KFT-t 
kívánt benne létesíteni. 

Hogy érdekellentétbe csöppent, a törvényességi felügyeletével, nem könnyítette meg a születőfélben lévő 
kisszövetkezet dolgát. Bár az is lehet, hogy e konfliktus nélkül is sor került volna mindazon kellemetlenségre
ami az első időben megkeserítette az életüket. 

Magával a munkavégzéssel pedig nem volt különösebb bajuk. Amíg az alapítási huzavona folyt, 
rendszeresen dolgoztak, némi forgótőkét biztosítva az induló kisszövetkezetnek. Fenntartották a 
kapcsolatukat a kisbéri tsz-szel, amellyel mint vállalkozóval a Zalay-féle szabadalom hasznosítására 
szerződtek. 

A kisszövetkezetnek eleinte minden tagja részfoglalkozású volt. Az elnök – az ifjú jogász – állami vállalatnál
volt alkalmazásban, a „fiúk” egyetemisták voltak, Zalay Antal, aki akkor műszaki vezető volt, rokkant 
nyugdíjasként állt munkába.

Számottevő pénze azonban csak Zalay Antalnak volt, ami ugyanakkor nem jelentett különösebb hátrányt, 
mert ebben az iparágban nincs szükség túl sok lekötött eszközre. Mivel Zalay mindig úgy szerződött a 
szabadalmaira, hogy amikor jónak látja, visszavehesse a jogokat, ügyes kis célgépe rendre fölöslegessé s 
egyben potom áron visszavásárolhatóvá vált előző munkahelyein, így nem kellett újat csináltatni.

1982 áprilisában 15 taggal megalakult a kisszövetkezet. Nem lehetett akkor még látni, hogy kik fognak 
rendszeresen és kik csak alkalmilag munkát végezni az Elasticban, de már az első perctől voltak olyan tagok 
akik csak a 15 fős lészámküszöb elérése érdekében léptek be. Részjegyet azonban minden tagnak jegyeznie 
kellett. Jegyeztek is, papíron. A pénzre ugyanis szükségük volt folyamatosan, hiszen utazni, szállásra, bérre 
és anyagokra költötték, amijük volt, és tájékozatlanságból akkor sem rendezték át a számláikat, amikor már 
befolyt a szükséges összeg. Elég nagy rendetlenség uralkodott a számvitelükben, nem volt megfelelően 
képzett szakalkalmazottjuk, s az ifjú jogász – az elnök – sem fordított kellő figyelmet a szabályok betartására
(vagy nem ismerte azokat elég jól).

A kerületi tanács mint törvényességi felügyelet lecsapott tehát: alkalmazottja útján (szóban) közölte, hogy 
felszámolja a kisszövetkezetet, mert nincs befizetve  a jegyzett részjegy. Addigra ugyan a kisszövetkezet 
vagyona már lényegesen meghaladta az előírt részjegyek értékét, de ez a vagyon nagyrészt nem 
készpénzben, hanem anyagokban, gépben, egyebekben volt. Mi több, nem lehetett egyszerűen 
átcsoportosítani a bankban lévő összeget sem: postai feladóvevényekkel kellett igazolni, hogy ki-ki 
személyesen fizette be az őt megillető részt.

Valószínűleg a kerületi tanács rendelte el 1982 szeptemberében (talán némelyek javaslatára?), hogy hívják 
össze a tagságot és váltsák le az elnököt. Elég viharos közgyűlésen le is váltották, és megválasztották Zalay 
Antalt elnöknek. A volt elnököt nemtörődömséggel vádolták, és megállapodtak abban, hogy rendezik a 
szétzilált adminisztrációt, s a tagsági viszonyok körében tapasztalható szabálytalanságokat is megszüntetik 
(ez nem volt egyszerű dolog, ugyanis az egyetemisták számára meg kellett szerezni az egyetem hivatalos 
hozzájárulását a tartós munkaviszonyhoz). Mindazonáltal az 1984-es mérlegzáró közgyűlésen még mindig a 
számvitel terén tapasztalt rendezetlenségről számoltak be a hozzászólók. 

A részjegyet viszont jegyezni kellett, s a tagoknak nem volt pénzük. Jól kerestek ugyan, de fiatalok lévén 
nemigen tartalékoltak. Az újonnan megválasztott elnök tehát rendkívüli jutalmat fizetett ki, s ráparancsolt az 
ifjúságra: mars a postára befizetni! Aki nem dolgozott (eleget) és ezért nem kaphatott (elég) jutalmat, annak 
kölcsönt adott. Ma is úgy gondol a tagok azóta jócskán megnövekedett részjegy-tulajdonára, s az azért 
évente járó osztalékra, mint a saját vagyonára, amit az ostoba szabályok miatt volt kénytelen megosztani 
másokkal, köztük olyanokkal is, akik erre – lévén, hogy nem dolgoztak a szövetkezetben – teljesen 
érdemtelenek. Mindezenközben Zalay Antal, az elnök, havi 2500 Ft javadalmazás ellenében tevékenykedett, 
az akkor érvényes nyugdíjtörvény ugyanis 30 000 Ft értékben maximálta az éves teljesítményt.
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A jövedelmek elosztása

A munkabért akkor az árbevétel 10%-ában állapították meg – ezt az arányt az elnök évtizedes tapasztalatából
merítette –, s azt (a ledolgozott munkaórák számával osztva) munkaórára számított teljesítménybérként 
fizették. 

Az elnök mindig nagyon helytelenítette a részjegy utáni osztalék rendszerét, mivel az osztalék nagysága a 
kisszövetkezetben dolgozók munkájától függött, de – főleg eleinte – minden tagnak nagyjából egyforma 
részjegye volt, s így év végén egyaránt részesedtek az eredményből. Annál is igazságtalanabbnak érezte ezt a
szusztémát, mivel a nem termelő részjegytulajdonosok nem tőkéstársként léptek be a szövetkezetbe, hogy 
annak anyagi alapjait segítsenek előteremteni, hanem külső kényszer (az alapításhoz szükséges 15 fős alsó 
létszámkorlát) következtében, nem egyszer éppen az elnöktől kölcsönkapott pénzzel. 

Zalay Antal a jövedelemkiegészítésnek sajátos rendszerét vezette be. Eszerint az éves bérére vetítve minden 
tagnak jár 100% jövedelemkiegészítés, ami minden évben attól fogva, hogy az illető a szövetkezetnek rendes
tagja, 10-10%-ponttal nő. Így pl. az elnöknek, aki 1982 óta tag, az idén 180, a műszaki vezetőnek és az 
elnökhelyettesnek, mivel 1984-ben léptek be, 160-160% jövedelemkiegészítés jár. 

Ez a rendszer lehetővé tette a számukra, hogy a részjegy-osztalékkal és kettejük esetében a „magasabb 
vezetőállású dolgozónak” járó prémiummal megnövelt év végi többletjövedelmük jelentős részének 
visszafizetésével részjegyeik értékét jócskán a többieké fölé tornázzák, csökkentve ezzel azt az anomáliát, 
amit a dolgozó és nem dolgozó tagok egyenlő részesedése jelentett. 

Erre a megfontolásra egy súlyos, majdnemhogy válságos helyzet indította az elnököt. 

1985 decemberében a kisszövetkezet néhány oszlopos tagja (a volt egyetemisták közül valók) rávette a 
tagságot – nem lehetett nehéz –, hogy a vezetőség által előterjesztett összesen 800 ezer forintnyi 
jövedelemkiegészítés helyett 1 millió 900 ezret szavazzon meg, mégpedig lehetőleg azonnali kifizetéssel. 
Miután ez meg is történt, az akció szervezői – kb. hat fiatal mérnök – két-három hónapon belül kiléptek a 
kisszövetkezetből. 1986 márciusában, a mérlegzáró közgyűlésen már egyikük sem volt ott, s Zalay Antal 
megszavaztatta a közgyűléssel, hogy június végéig semmiféle béren felüli kifizetésre nem kerülhet sor. Ezen 
a közgyűlésen – hogy meglegyen a kötelező létszám – új tagokat voltak kénytelenek fölvenni, egyszersmind 
– az elnök hatalma megszilárdulásaként – a közgyűlés felhatalmazta őt, hogy 3 millió forintig egy 
személyben köthessen vállalkozási szerződéseket Ez tulajdonképpen annyit jelent, hogy csak egészen 
kivételes esetekben kell a közgyűlést a vállalkozói stratégia alakításába bevonni. 

A 1986-os év, legalábbis a közgyűlési jegyzőkönyv tanúsága szerint likviditási gondok árnyékában indult. 
Szükségesnek tartották több vezető tag hozzászólásában is felhívni a tagság figyelmét a túlzott kifizetések 
hátrányaira. Holott meglehet, hogy nem egészen erről van szó, hanem kétféle kisvállalkozói magatartás 
váltakozó eredményű harcáról. Tekintve, hogy az Elastic fennállása alatt egy forint hitelt nem vett föl, s a 
bérfizetéssel vagy az anyagvásárlási számlák kiegyenlítésével sem késett soha egy órát sem, nem valószínű, 
hogy komolyan felmerülhetett a fizetésképtelenség közvetlen veszélye. 

A szövetkezet alapítói közé tartozó fiatal mérnökök egy csoportja, miután meggyőződött a vállalkozás 
jövedelemteremtő képességének megbízhatóságáról, először is nem kívánt egész évben napi 10-12 órát 
dolgozni, másodszor – ha már lehetősége nyílt rá – viszonylag hamar meg akart gazdagodni. Ezek a fiatalok 
nem tudták hosszú távon magukévá tenni azt az aszketikus vállalkozói attitűdöt, ami Zalay Antalra oly 
jellemző (nem mintha az elnök megvetné a pénzt. Ő azonban a jövedelmét elsősorban tőkejövedelemnek 
tekinti, s munkajövedelemnek csak annyiban, amennyiben az speciális tőkéjének, a szabadalmaknak a 
működtetését szolgáló tevékenységét honorálja.)

Ezek a mérnökök, szakmájuk szerint építőmérnökök voltak, s minden bizonnyal kevesellték az egyetemen 
tanult ismereteik kibontakoztatásának lehetőségeit. Ebben a kisszövetkezetben a szigorúan vett építési 
tevékenység igényessége többnyire nem haladja meg a művezetői szintet. Rendkívüli találékonyságot, örök 
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újítókészséget igényel és szinte folyamatos szellemi sportot jelent ugyan a munkájuk, szakmai vonatkozásait 
tekintve azonban ez általában a vegyészet, vagyis Zalay Antal témakörére korlátozódik. Nincs okunk 
feltételezni, hogy pusztán a hiúság vezette őket abban, hogy szembeszálltak az elnökkel. Azt sem kell 
hinnünk, hogy mindnyájuk szeme előtt a híres-neves tervezőmérnöki karrier jövőképe lebegett, vagy akár, 
hogy egyszerűen csak ki akarták zsarolni a kisszövetkezetet; de minden bizonnyal ebben a vállalkozásban ők
csak munkavállalók voltak, a mások ötleteinek mégoly invenciózus megvalósítói.

1985 decemberében az elnök csatát vesztett, de alapjában véve győzött, ha nagy véráldozattal is. A renitens 
mérnökcsoport ugyanis a szavazás és a kifizetés után nemigen maradhatott a szövetkezetben. Zalay Antallal 
egy fedél alatt. Ezzel viszont megszabadult attól a belső ellenálló magtól, ami akadályozta a szövetkezeti 
vagyonnak tőkeként való állandó gyarapítását. 

Ugyanez a probléma ismétlődött az idén, ezúttal külső behatás következtében: az osztalék méretére 
vonatkozó előírás a kisszövetkezetnél keletkezett nyereség nagy részének felosztásra ösztönzött 1998-ban. A 
szabály szerint a nyereség vagyonhoz viszonyított nagyságának megfelelő osztalékot kellett képezni. Ez 
különösen a relatíve kis vagyonnal rendelkező kisszövetkezetek esetében egyértelműen a jövő felélésére való
felszólításként értelmezhető. Ez az Elasticot is érzékenyen érintette ez a rendelkezés, tekintve, hogy 
maguktól eszük ágában sem lett volna mintegy 150%-os részjegy-osztalékokat fizetni.

Az idén márciusban tartott mérlegzáró közgyűlésen ezért Molnár Árpád elnök-helyettes felszólította a 
tagságot, hogy az esedékes jövedelemkiegészítésből a szabályzatban lefektetett eljárástól eltérően csak a 
100% feletti rész kifizetését szavazza meg. 1989-ben ugyanis (s ezúttal valóban)oly mértékű megrendelés-
visszaesésre lehet számítani, hogy kétségessé vált a kisszövetkezet talpon maradása.

Az Elastic néhány fontosabb adata
Az árbevétel alakulása, 1988.

A 69 millió forintnyi árbevétel nem csak az előző évi 40 millió körüli értékhez, hanem az év elején 
előrelátott 45 milliós tervezethez képest is óriási érték. Ennek oka, mint a táblázatból látható, a festékgyártás 
felfutása, ami a mai ínséges időkben nem kis szerencsének tudható be.

A kisszövetkezet által kifejlesztett festékcsalád ugyanis lehet bármi jó minőségű, a piacot olyan óriások 
uralják, mint a Budalakk, Budacolor, Kemikál, és a Stollach nevű nyugati cég. A szerencse abban állt, hogy 
leégett a Stollach egy franciaországi raktára, így az Elastic hatalmas megrendeléshez jutott. A piac és a 
kisszövetkezet méretei közötti különbségre utal, hogy az időleges kiesés következtében is akkora igény 
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1988-as árbevétel (M Ft) 69,1

Ebből

Építési-szerelési tevékenység 19,2

Ipari termelés 42,5

Saját vállalkozásban építőipari beruházás 1,1

Műszaki tervezés 0,1

Egyéb tevékenységek

Bérelt helyiség átadása 4,0

Állóeszköz-értékesítés 0,2

Vásárolt anyagok eladása 1,0

Egyéb 1,0



mutatkozott (10 000 kg. Festékre), aminek kielégítését csak felerészben tudták vállalni. Eddig kis 
mennyiségekben értékesítették a Stollah által forgalmazott termékhez hasonló minőségű – de a piac réseit 
be-betömő kis szériában, nagy színválasztékban előállított – festékeiket, a piacon kialakult, meglehetősen 
magas áron. Most egyszerre nagy tömegű árut tudtak eladni ugyanezen az áron. Az idén, miután a Stollach 
gyorsan összeszedte magát, a megrendelés visszaesni látszik, a jelentős árcsökkentés gondolatéval 
foglalkoznak, hogy a piacon elért helyüket megőrizhessék. Arra számítanak, hogy a Stollach árat emel, s 
akkor az Elastic 1988-as árakhoz képest is 20%-kal alacsonyabb árai robbanni fognak a piacon. 

Mindenesetre az idén, a december elején kelt előzetes adatok szerint 23 millió Ft árbevételt sikerült 
realizálni, amiből 7 millió adózatlan (bruttó), 3 millió adózott nyereséggel lehet kalkulálni.

A nyereség alakulása 1988-ban (ezer Ft)

*(ez, mint említettem, csak a 100% fölötti rész)

A magasabb vezetőnek járó prémiumot az idén az elnök és helyettese nem vette föl, hanem közös 
vagyonként a „kisszövetkezetben hagyta”. A főkönyvelő, aki alkalmazott, természetesen fölvette az őt 
megillető részt.

Sokat mondó jele a gazdaságban uralkodó pangásra adott válaszuknak a szövegkezet vagyonának alakulása.

A vagyon növekedése 1987-1988 (ezer forint)
(alapítóvagyon, 1982: 200 000 Ft)

*(a központilag meghatározott szorzó miatt)

1989 elején tehát, amikor látszott, hogy magán-fellendülésüknek is vége egyelőre, minden lehetséges pénzt 
tartalékba tettek vagy állóeszközbe fektettek. Nem csekély dühöt váltott ki az elnökből, hogy épp most 
kötelezik jelentős osztalék fizetésére, tulajdonképpen a vagyon egy részének széthordására (megint csak a 
„vatta-tagok” járnak, érdemtelenül, jól), amikor pedig a kisszövetkezet hosszú „bekkelésre” kénytelen 
berendezkedni.
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Mérleg szerinti eredmény 24 010

ebből:

Részjegy-osztalék 3 198

Vállalkozói adó 5 682

Adózott eredmény 15 130

ebből:

Tartalékvagyon-képzés 10 848

Év végi jövedelem-kiegészítés 3 000*

Magasabb vezetők prémiuma (bruttó) 933

1987 1988

vagyon (XII. 31.) 13 065 25 575

részjegy 2 814 3 832

osztalék 78 0



Az állóeszköz-érték alakulása (ezer Ft)

Az aktivált állóeszköz értéke

Mint már korábban szó esett erről, felmerült a Ferihegyi úti ingatlan értékesítésének gondolata, mivel a 
Tűzoltóság engedélyének híján ott festéküzemet nem tudnak létesíteni. Természetesen csak abban az esetben 
adták volna el, ha sikerül helyette más megfelelő ingatlant szerezni. Amíg a Teve utcai bérleményük megvan,
nem sürgős a költözés, de nyilvánvaló, hogy az elnök tartós értékbe kívánja fektetni a szövetkezet 
vagyonának jelentős részét, egyrészt a pénz romlásának kivédésére, másrészt attól való félelmében, hogy 
valamiképp el kell osztania, amijük van.

Jövő

A csőd veszélye nem a gazdálkodás oldaláról fenyegeti a kisszövetkezetet (hiszen 1982 óta folyamatosan 30-
35%-os árbevétel-arányos nyereségükkel a legjobb vállalatok között vannak), hanem a megrendelők 
oldaláról. Eddigi múködésük során mindig elutasították az olyan üzleteket, amelyekben nem volt biztosítva 
az azonnali készpénz-fizetés. Most azonban ilyen megrendelés (olyan tudniillik, amelynek ellenértékéért 
nem kell beállni a vállalatok közé a „fizetési sorba”) nincs elegendő.

Időközben zajlanak a KFT-vé alakulás előkészületei. Tanácsadójuk a KISZÖV nyugdíjba ment elnöke, 
Göndör György, aki állítólag több kisszövetkezet átalakításában nyújt ingyen segítséget. Ha átalakulnak, 
kifizetik és elbocsátják a tagság azon (döntő) részét, amelyet ők, a vezetők ballasztnak éreznek, s amelynek 
fenntartása véleményük szerint e pillanatnyilag süllyedő léghajón életveszélyes. 

Terveik szerint tízen maradnának, ebből 6 tag, 4 alkalmazott. Állást hirdettek egy mindenes (titkárnő, 
gépírónő és adminisztratív) munkakört betölteni képes személy számára, s tárgyalnak egy főkönyvelőnővel, 
aki főállásban, esetleg külső vállalkozóként látná el a munkát. Ezen kívül csak kipróbált, érdemi munkát 
végző tagjaikat és 23 alkalmazott fizikai munkást tartanának meg. 

Az elnök úgy tervezi, hogy 1990-ben akár 10 millióra is lecsökkenhet a cég teljesítménye. Ennek ellenére 
igen szigorú feltételei vannak: már az idén kikötötte, hogy csak olyanokat vehetnek föl új tagnak, akik 100 
ezer forint részjegyet tudnak jegyezni, s KFT-vé alakulásukkor e beugrót jelentős mértékben fölemelni 
szándékozik. Arra azért ügyelni fog, hogy jelenlegi (állítólag 60%-os) részesedését a szövetkezeti tagok 
személyes vagyoni részéből a jövőben is megőrizze.
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1987. XII. 31. 1 796

1988. XII. 31. 6 666

Növekedés 5 560

ebből:

2 teher- és 1 személygépkocsi 484

1 Gepard telex-computer 331

1 gumiipari hengerszék 80

A Ferihegyi úti ingatlan vételára 500

Saját beruházás ugyanitt 4 165



S bár a KFT-vé alakulás egyáltalán nem látszik diadalmenetnek (nagyon tartanak a várható adminisztrációs 
hercehurcától), az új termékeket előkészítő kísérletek töretlenül folytatódnak.

A központjukban lévő irodaszobák közül csak egyet vagy kettőt tartanak meg irodának, a többiben 
üzlethelyiséget szándékoznak berendezni, amelyben a most fejlesztés alatt álló, metál-festékeket is 
árusítanák (ilyet állítólag még egyáltalán nem kapni Magyarországon). Úgy számítanak, hogy a mind 
nagyobb arányban használt nyugati kocsik tulajdonosai egyre bővülő keresletet jelentenek majd ezekre a 
festékekre, annál is inkább, hogy nem csak az új, hanem a használt autók kopottabb színének megfelelő 
árnyalatokat is tudnak gyártani.

Nemrég fejeződtek be a MÁV és a BME Közlekedési Tanszéke közös megrendelésére végzett kísérletek egy 
rezgéscsillapító sín-alátét gumilemez előállítására. Kiderült, hogy a rendkívül igényes terméket devizáért 
hozzuk be, s a mérési eredmények szerint a kisszövetkezet az importált árunál jobb vagy legalább olyan jó 
minőséget tud előállítani forintért (árajánlatában az importtermék dollárban megadott árának a hivatalos 
átváltással számított forint-ellenértékét adta meg a megrendelőnek Zalay Antal, ami véleménye szerint igen 
kedvező a vevőnek is). A megrendelés – most éppen úgy néz ki – egyelőre mégis elmarad; az elnök szerint 
azért, mert így a MÁV és az egyetem kutatói nyugodtan utazgathassanak továbbra is Angliába az állam 
pénzén.

Ugyancsak folyik egy az üveggyári hulladékfólia újrafeldolgozásával készülő saját üvegragasztó fólia 
kialakítása. Ehhez felhasználják azt az egyedülálló tudásukat, hogy miképp lehet a fóliahulladékot oldani, s 
kísérleti állapotban van már az a ragasztott dupla üveg, ami nagy üvegfelületek kialakítására, vagy épületek 
díszburkolására lesz majd alkalmas, a dupla, ragasztott üveglap ugyanis nem törik, így építőipari 
felhasználása veszélytelen. 

A kisszövetkezet tagságának egy része és az alkalmazottak egyelőre nemigen tudják, hogy hamarosan 
átalakul fejük felől a cég, s ők, amennyiben van nekik, kikapván a részüket, álláskeresők lehetnek. Az 
átalakulás aktusánál minden bizonnyal elmaradnak a szocialista szövetkezeti demokrácia azon 
megnyilvánulásai, amelyeket eddig, ha fogcsikorgatva is, elviselt valahogy az elnök.

Budapest, 1989. december
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Utószó
(Az anyaggyűjtés körülményei)

Az esettanulmány megírásához szükséges információkat elsősorban a Zalay Antal elnökkel és a Molnár 
Árpád elnök-helyettessel folytatott beszélgetésekből merítettem. Ottlétem idején (október 24. és december 6. 
között kb. tízszer beszéltem hol egyikükkel, hol másikukkal), éppen pénzügyi revízió folyt, így az 
adminisztráció – beleértve a főkönyvelőt is – számomra elérhetetlen volt. (A főkönyvelő egyébként csak 
néhány hónapja dolgozott alkalmazottként a kisszövetkezetnél, s nem egyszer tanúja voltam, hogy az elnök –
érzésem szerint a főkönyvelő tudta nélkül – különféle jelentkezőkkel tárgyalt ennek az állásnak a a 
betöltéséről.)

Mindkét interjúalanyom, de különösképp az elnök rendkívüli mértékben megnehezítette, hogy bármi 
konkrétumot megtudjak a kisszövetkezet működéséről. Nem hiszem, hogy tudatosan félre akartak volna 
vezetni, mivel mellébeszélésükben semmi logikus tendenciát nem tudtam felfedezni. Azt gondolom, 
egyszerűen hülyének néztek, akinek úgyis hiába válaszolnának rendesen. Természetesen olyan témakör is 
felmerült, amiről tapintatból vagy óvatosságból tudatosan nem beszéltek, ide tartoztak a szövetkezeten belüli 
konfliktusok. Így elszólásokból és a közgyűlési jegyzőkönyvekben olvasható tőmondatos megállapításokból 
állítottam össze pl az 1985 végén kilépett mérnökcsoport történetét.

Alapjában véve azonban nem félrevezetésről volt szó, hiszen olyan egyszerű dolgokat, mint pl. a leplesítő 
gép működését (ez az a szabadalom, amivel a kisszövetkezet indult) nem sikerült megértetniük velem. Most 
sem tudom még biztosan, hogy a gép sínen mozogva vulkanizálja össze a két egymás mellé rakott fóliát, 
vagy maga egy sín alakú elektromos melegítő szerkezet, amit csak rátesznek a gumiszalagra és elektromos 
úton melegít. Ismételt kérdéseimre ellentétes válaszokat kaptam többször is. Ugyancsak ellentmondás volt 
abban, hogy ez a szerkezet csak üzemben vagy szabad levegő is működik-e. A kapott prospektusban 
olvasható, hogy a gép szabadban is üzemeltethető, és Molnár Árpád is ezt mondta, de Zalay Antal, a 
szabadalmas szerint ennek éppen az a titka, hogy csak az üzemben szabad használni (az fel sem merülhet, 
hogy Molnár nem ért jól a géphez, hiszen éveken át saját kezűleg dolgozott vele és valamit – nem derült ki, 
mit – ő maga is fejlesztett az eljáráson).

Olyan egyszerű kérdésekre, mint hogy hány szabadalmat működtetnek, hány tagjuk van, hány alkalmazott, 
hány fő- és hány mellékfoglalkozású stb., nem, vagy összevissza válaszoltak.

Mivel egy-egy beszélgetés után, noha ezek időtartamukat tekintve igen kimerítőek voltak, szinte minden 
alkalommal gy éreztem, hogy nem tudtam meg semmit, a következő alkalmakkor újra és újra visszatértem a 
már megrágott kérdésekhez. Ilyen volt a szövetkezet alapításának története. Erről mindketten igen sokat és 
sokszor beszéltek, mivel rendszeresen visszakérdeztem rá – sehogy sem állt össze egységes egésszé a 
történet. Az utolsó alkalommal, amikor már csak búcsúzni mentem (no és a Molnár Árpád által meglehetős 
szákmarkúan válogatott közgyűlési jegyzőkönyvek és mérlegadatok kimásolásár), az elnök egy 
félmondatából kiderült, hogy a kisszövetkezetet nem is ő alapította, és nem ő volt az első elnök, hanem a 
veje, aki azonban méltatlannak bizonyult e posztra, és egy fél év után leváltották. Ez egyben oly súlyos 
helyzetet is jelentett, hogy após és veje ezt követően évekig nem beszélt egymással. 

Egy alkalommal, mikor az elnök a családjáról beszélt, szólt az öccséről is, akinek egy fuvaros 
kisszövetkezete van, de nincsenek jóban, ezért nem tud róla semmit. Családi viszályokba naiv 
jóhiszeműségemben nem akarván belemenni, erről nem faggattam. Az egyik (1986-os) jegyzőkönyvben 
aztán (az utolsó ottlétemkor) olvastam egyik szállításokkal foglalkozó szakcsoportjukról (!), amelynek 
vezetője Zalay Ernő volt. Nem volt már alkalmam rákérdezni. De arra sem, hogy miért nem szóltak majdnem
két hónapon keresztül egy szót sem arról, hogy korábban több szakcsoport is működött a kisszövetkezetben.
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Gyakran a témával össze sem függő indulatkitörések, s a velük járó elkanyarodás akadályozta meg, hogy 
egészen mindennapi dolgokról beszélni lehessen. Arra a kérdésre, hogy miképp alakítják ki a termékek árait, 
két ízben is az volt a válasz, hogy az egész országot a közgazdászok és a jogászok tólták el (most már érteni 
vélem, legalábbis a jogászok esetében, hogy saját élmények tükröződésével állhatunk szemben: a 
kisszövetkezet-alapító, s azt mintegy cserben hagyó vő jogász ugyanis), de az árakról nem tudtam meg 
semmit, holott elég erőszakosan megpróbáltam lezárni a szidalom-áradatot.

Sajnos nem tudtam lemondani a reményről, hogy idővel létrejön közöttünk egy működő kommunikáció, 
amelyben ők értik a kérdéseimet, s én értem a válaszaikat. Attól tartok azonban, hogy ha megpróbáltam 
volna több írásos dokumentumot kicsikarni tőlük, akkor sem lettem volna sokkal okosabb, ugyanis a a 
jegyzőkönyvek többnyire igen szűkszavúak voltak, de bővelkedtek abban a kacifántos, értelemzavaró 
nyelvhasználatban, amit az élőbeszéd során időnként meg-megakaszthattam, hogy kiderüljön, tulajdonképp 
miről is van szó.

Miközben az 1989. februári mérlegzáró közgyűlés jegyzőkönyvét jegyzeteltem, a szobában, ahol ültem, a 
számlákat bújta Gregor József, a szövetkezet harmadik embere, a műszaki vezető, akivel addig csak futólag 
találkoztam. Ő ugyanis – mint az elnöktől tudom – kinn dolgozik az építkezéseken, amolyan építésvezető-
termelésirányító munkakörben. Kaptam tehát az alkalmon gondoltam, kikérdezem. Igen ártatlan kérdéssel 
kezdtem (s mindjárt be is fejeztem): „No és mi lett a Ferihegyi úti ingatlannal, megkapták végül a 
tűzoltóságtól az üzemeltetési vagy a tanácstól az építési engedélyt?” Zavarba jött (kb. 45 éves diplomás 
férfiről van szó), és dadogva-mentegetőzve azt mondta, hogy erre odaát, az elnöki szobára mutatott, jobban 
tudnának válaszolni.

Összefoglalva: meglehet, hogy tévedek, de az a benyomásom, hogy Zalay Antal zavaros beszéde általában 
nem takar félrevezetési szándékot (a személyes összetűzésekről érthetően nem szívesen beszélt), a többiek 
azonban azért nem beszélnek, nehogy többet mondjanak, mint amennyit az elnök mond, és sajnos nem 
tudják, mennyit mond az elnök. Nem hiszem, hogy titkos gazdálkodási manipulációkat rejtegetnek 
homályos, kifárasztásos beszédmodorukkal; a kisszövetkezet sikeressége, amely a megismert tényeken túl a 
közgyűléseken megjelent szövetségi és tanácsi képviselők elragadtatott hozzászólásaiból, nomeg a 30% 
feletti nyereségtartalomból is kitetszik, ilyesmit nem is indokolna.

Mindazonáltal feltűnik az a jóságos, ámde ha kell, végtelenül szigorú apa-szerep, amit az elnök a kis 
csapatban játszik. Minden bizonnyal volt alkalmuk megtapasztalni – a tagságot megszavaztató „mérnök-
puccs” idején, vagy a szakcsoportok alakítása és nyomtalan felszámolása során –, milyen az elnök haragja. 
Az elnök nélkülözhetetlen. `84 őszén, amikor felrobbant vele a vegyszerraktár és kb. egy évig kórházban, 
majd ágyban fekvő beteg volt(60%-ban égett le a bőrfelülete), s amikor már majdnem négy éve dolgozott 
együtt rendszeresen a társaság, naponta behozták a „fiúk” a munkahelyre a főnöküket, mert nélküle nem 
megy a dolog. (Ugyanezek a „fiúk” lázadtak fel racionális drillje ellen 1985 őszén.)

Ez a kisszövetkezet Zalay Antal vállalata – magáénak is érzi és vallja – s az ő arca a vállalkozás arca is. 
Egyfelől szeretné, ha már nem kellene dolgoznia, s a tőkéje kamataiból élhetne, hiszen elmúlt hatvan éves. 
Ugyanakkor nincs méltó utód, aki átvehetné az irányítást. („A vegyszerraktár kulcsa mindig nálam van. 
Végtére is ahhoz csak én értek.” – pedig Gregor is vegyész, ha nem is mérnök csak tanár.) Másfelől zavarja, 
ha úgy érzi, hogy a többiek nem egészen olyan életmódot szeretnének élni, mint ő. (A Molnár fiatal 
feleségének agydaganat-műtétjéről: „csak hiszti volt, hogy az Árpi ne akarjon minden nap tizenkétórázni a 
szövetkezetnél.”) A másképpen-élés iránti igény ugyanis kétségbe vonja talán azoknak az áldozatoknak az 
értelmét is, amelyeket ő hozott egész életében a munkájáért, és különösképp ezért a kisszövetkezetért („Nem 
is tudom, hogy nőttek fel a gyerekeim” … „Anyámat, aki 80 éves elmúlt, négy hónapja nem láttam, mert van
fontossági sorrend is a világon, s én azt tartottam fontosnak most, hogy magával beszélhessek.”)
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Melléklet

Zalay Antal 

– Életinterjú, 1989. november 21. – 

Család, iskola

Őseim mindkét ágon elég kreatív emberek voltak. Nyai ágon főleg kereskedők, apai ágon részben 
gazdálkodók, részben politizálók. Anyai nagyapám is és egész széles családja kereskedő volt. Volt köztük 
vaskereskedő, textilkereskedő, kis- és nagykereskedő. Apai nagyapám Orosházán és környékén 
mintagazdának, amolyan úttörőnek számított: volt 500 hold földje, ami mellett még ezer holdat bérelt. Már 
nagyon korán a mezőgazdaság gépesítésének a híve volt. Ez persze a családban szinte magától adódott, mert 
az egyik unokasógora éppen mezőgazdasági gépekkel kereskedett. Makón volt a Fordnak egy 
mezőgazdasági géplerakata, amely traktorokat, egyéb mezőgazdasági gépeket árusított. A Fordnak a 
főkonstruktőre ugyanis a híres Galamb József volt, aki oly sok autómodellt készített, s akinek a testvérei itt 
éltek Makón. Ezeket a testvéreit azzal támogatta, hogy egy bizományosi rendszerben működő lerakatot 
helyezett el Makón. Ezek közül az egyik testvér aztán bekerült a családba, így nyilván könnyebben 
rábeszélte a nagyapámat az általa forgalmazott mezgazdasági gépek használatára.

Nagyapám tehát gazdálkodott mint mintagazda, bérbevette „X” likőrgyárosnak a szomszédos ezerholdas 
birtokát, aki nem értett a gazdálkodáshoz, de arra adott, hogy olyannak adja bérbe a földjét, aki jó gazdának 
számít. Nagyapámék egyben politizáló emberek voltak: a sógora, apai nagyanyám bátyja volt a Békés-
megyei képviselő. Ez a dédnagybátyám, Csizmadia András, korának meghatározó kisgazdapárti politikusa 
volt, akinek sógora volt Áchim András: egyszóval meglehetősen széleskörű és sokrétű kapcsolatrendszerben 
éltek.

Apám ebben a légkörben nevelkedve mezőgazdasági akadémiát végzett Debrecenben. A családi földbirtok a 
húszas évek végén, a harmincas évek elején széthullott és nagyapámék elszegényedtek. Sok gyerek, sok 
széthúzás: az örökösök nem éppen szerencsés vállalkotásokba fogva végül is annyira megterhelték a 
birtokot, hogy az csődbe jutott; el kellett adni. A testvérek és sógorok között talán apám olt ezen a téren a 
legtehetségesebb, a politikai helyzet alakulása azonban erősen meghúzta a lehetőségei határait. 

Még a háború előtt, amikor már nem volt a családnak földbirtoka, apám a végzettségének megfelelően 
uradalmi intézőként helyezkedett el. A legkülönfélébb birtokokon teljesített hosszabb-rövidebb ideig 
szolgálatot. Ezek mindegyike kifejezetten nagybirtok volt. Először egyházi birtokon intézősködött, később a 
Nógrád megyei Mocsáry-birtokon, majd Kecskeméten a Beretvás-Szappanos-birtokon – ez egy húszezer 
holdas nagybirtok volt –; akkor egy intéző szerepe a legapróbb feladatoktól a legnagyobb tőzsdézésig terjedt.

Anyám vele költözött, minket, gyerekeket pedig internátusokban helyeztek el. Én a Csongorádi Szent Imre 
Gimnáziumban és annak internátusában tanultam 1945-ig. Amikor ezt az iskolát megszüntették, Szegeden 
tanultam tovább, ott érettségiztem, állami gimnáziumban.

A háború után apám a Mezőhegyesi Állami Gazdaságnak lett a főagronómusa – ma már mindenki tudja, 
hogy a legnagyobb hiba volt kirúgni a nagy gazdaságok éléről azokat a szakembereket, akik a legjobban 
értettek a nagybirtok vezetéséhez –; akkoriban ritkaságszámba ment az apám esete, aki állami 
nagygazdaságokban főagronómus lehetett. Ő tehát tovább élte az intézők életét: vándorolt gazdaságról 
gazdaságra. Ha egy helyen eredményesen működött, áthelyezték egy gyengébb állami gazdasághoz; így 
először Mezőhegyesen, azután Léhen, majd Acsa-Erdőkürtön dolgozott. Ezalatt kénytelen-kelletlen 
különélve hol itt, hol ott alkalmazták egészen a hatvanas évekig, amikor megindult a nagy tsz-esítés. Attól 
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fogva kettős állást kellett betöltenie: az állami gazdaságbeli rendes munkája mellett rábízták a környéken 
alakuló tsz-ek szakmai patronálását. Innen ment aztán 1967-ben nyugdíjba. 

Mivel a negyvenes-ötvenes években sem az állandó k9ltözködés, sem a gyerekek internátusi elhelyezése 
nem volt megoldható már, édesanyám letelepedett Szentesen, a három testvérem ott fejezte be az iskolát. Én 
már akkor egyetemre jártam Pesten.

Az egyik húgom orvos lett, a másik védőnő – mindketten már nyugdíj előtt állnak –, és az öcsém 
gépészmérnök, ő szintén csinált egy kisszövetkezetet. 

Az érettségi előtt nyertem egy matematika versenyen, így felvételi nélkül jutottam be a műszaki egyetemre. 
Az utolsó pillanatban viszont kiderült, hogy mégsem a gépészmérnöki karra vettek fel, hanem fizika-kémia 
tanári szakra. Tanárnak lenni azonban nem volt kedvem, így hát bejártam a vegyészmérnök-hallgatók óráira. 
Nem szerepeltem a labornévsorban: beírtak, hiszen ott voltam. Nem volt rajta a nevem a kollokválók 
névsorán, de voltak labor-eredményeim, volt laborgyakorlatom: oda is beírtak. Így maradtam végül a 
vegyészmérnöki karon.

A TAURUS (Ruggyanta- és Pálma Gumigyár)
1953-1968

Ötödéves koromban – mivel megvolt az ehhez szükséges tanulmányi eredményem –, havi 300 Ft-ért heti 
tizennyolc órás állásom volt a Szerveskutatóban. Mikor elvégeztem az egyetemet, először ennél az intézetnél
helyezkedtem el, noha egyáltalán nem tetszett nekem ez a munkahely. A „kihelyezési” bérem, amivel 
akkoriban a kezdőket elhelyezték, 800 Ft volt. Emellett a kutatóintézet biztosított személyenként körülbelül 
évi két alkalommal egy-egy témát 800 Ft-os témadíjjal. Én az első témámat két hónap alatt befejeztem, a 800
Ft-ot meg is kaptam, s utána várnom kellett, míg újra van pénz az új témára. Hónapokig, nem csináltam 
semmit.

És akkor elkezdtem állást keresni magamnak. Jártam a városban, egyszer csak megláttam egy feliratot: 
„Ruggyanta”; persze fogalmam sem volt, hogy az a „CORDATIC” újabb neve. Mindenesetre bementem a 
főmérnökhöz, ami nem volt egyszerű dolog, hiszen akkoriban azt a gyárat „A” kategóriás lévén, fegyveres 
őrök őrizték, hazudnom kellett tehát, hogy bejussak a kapun.

A főmérnök elmondta, hogy szívesen fölvesz, de mérnöki státuszt nem tud adni, mert ilyen szabad státusza 
nincs a vállalatnak, de a laborban fizikai státuszban mint mérnök dolgozhatok, órabérként 7 Ft 20-at tud 
fizetni. Kikalkuláltam hát, hogy ez havi 1600-at jelent, ami az én esetemben igen fontos volt, fontosabb, mint
az, hogy mi a besorolásom, hiszen 500 Ft-ot fizettem az albérletért. 

A Ruggyantában azzal kezdtük, hogy meg kellett tanulni a fizikai munkákat. A gyár főtechnológusa 
foglalkozott a fiatal mérnökök nevelésével. A háború előtt ő volt a CORDATIC-nak a főmérnöke, de politikai
okok miatt nem maradhatott ezen a poszton. Az ő véleménye az volt, hogy aki nem ért a legapróbb 
részletekig a termelési folyamathoz, az nem lehet jó mérnök. Minden fiatal mérnököt fizikai munkára állított 
be. Előtte azonban a laboratóriumi kísérletekben kellett részt venni, majd az eközben fellépő problémáknak a
hatását megfigyelni a gép mellett. Ez a tanulóidő, amikor a gumiiparban fellelhető majd mindenféle termék 
gyártását megtanultam, körülbelül három évig tartott. E három év alatt talán ketten maradtunk meg: nem volt
könnyű a munka, leginkább a hatalmas, harminc-negyven kilós gumibálák emelgetése kívánt nagy 
erőfeszítést. Mivel a bérünket a labor fizette, az üzemnek érdeke volt minél több munkát végeztetni velünk. 
Ezen kívül a lehető legtöbb raktári leltármunkát is – ezen a raktárban található dolgok emelgetését, rakodását
kell érteni – velünk csináltatták. Ebben – nem lehetett észre nem venni – volt némi értelmiség-ellenesség is. 
És bár nem voltam tisztában azzal, hogy majd rengeteg hasznát veszem később nnak a tapasztalatnak, amit a 
vegyiüzemben gyűjtöttem, maradtam. Maradtam, egyrészt azért, mert a keresetem jóval magasabb volt, mint 

13



a velem egykorú kollégáimé. De azért is, mert folytak a „racionalizálások”, és ha nem volt muszáj, nem 
ugrált az ember.

Körülbelül három év telt el így, amikor megüresedett az egyik főművezetői állás, és én jelentkeztem az 
üzemvezetőnél, hogy nevezzen ki engem oda. Ő ezt örömmel vette: íme, jelentkezik egy „fehérköpenyes” 
főművezetőnek. A keresetem is jócskán megnőtt: az 1600 Ft alap mellé megkaptam a 15%-os pótlékot, így 
már nagyon közel állt a 2000-hez. Lehetett számítani jutalomra, prémiumra is. Én igyekeztem is kihasználni 
ezeket a lehetőségeket. Az üzem, ahol dolgoztam, drága importanyagokat használt fel, s ez hozta életem első 
nagy »show”-ját: addig kísérleteztem, míg egy drága kanadai azbeszt-féleséget sikerült szovjet azbeszttal 
kiváltanom.

Ebből előbb egy újítás, majd nagy nemzetközi szabadalom lett – átvették nyugati országok is –, ezért öt év 
múlva, amikor a szabadalmi eljárás lezajlott, egy összegben másfél millió feletti összeget kaptam. 

Akkoriban – ez már az ötvenes évek legvégén volt – az iparban nagy káderváltás folyt. Ezzel volt 
összefüggésben, hogy az én munkahelyemet, ami egy kis üzem volt, több nagyobb üzemmel összevonták, és 
az ottani káderokat leváltva én lettem az osztályvezető. Úgy nézett tehát ki a vállalat vezetése, hogy volt egy 
igazgató, aki politikai ember volt. Mellette állt egy főmérnök, aki szakmai vezető volt – tőle lehetett is 
tanulni, hiszen nem akárki volt. Már fiatal korában szakmai Kossuth-díjat kapott –, és a négy osztályvezető, s
ezek közül én voltam az egyik.

1963-ban a gumiipart trösztösítették, így bekerült az összevonásba a mi gyárunkon, a Ruggyantán kívül a 
Pálma, a Műszaki Gumigyár és a többi is. Egyszersmind központi iparpolitikai elhatározás született, hogy 
Nyíregyházán gumigyárat kell létesíteni. Nagy bosszúságomra véletlenül úgy alakult, hogy éppen azokat a 
termékeket helyezték le oda, amelyek az én üzemeimben készültek és számunkra meghatározó jelentőségűek
voltak.

Az új üzem beindításához hosszabb időre le kellett utaznom Nyíregyházára, amihez a vállalattól maximális 
támogatást kaptam, sőt, azt javasolták, hogy családostul költözzek oda. Ezt nem fogadtam el, hiszen addigra 
már itt Pesten berendezkedtünk – a szabadalmi díjból futotta lakásra, így hát lefoglalták nekem a nyíregyházi
szállodában a párt-szobát – ez volt a lehető legelegánsabb szállás –, a családomat hónapokig ott nyaraltattam,
hivatali gépkocsi járt stb. 

Azon voltam, hogy minél hamarabb visszajöhessek Budapestre, ezért mindent megtettem, hogy gyorsan és 
jól induljon be az üzem. Magammal vittem a legjobb művezetőimet, ők képezték ki azokat az ottani 
munkatársakat, akik aztán a vezetők lettek.

Nyíregyházára került pl. a labdagyártás – ez 95%-ban nyugati exportra ment – és a fonalgyártás is. A 
fonalgyártásban akkoriban mi, magyarok voltunk a legjobbak Európa-szerte. Azóta ez is, mint a többi 
amolyan apró cikkünk, a profiltisztítás áldozata lett. Valamikor a CORDATIC abból élt, hogy kétezer -féle 
terméket gyártott. De ez már a TAURUS cégére alatt történt. A profiltisztítás miatt kieső termékeket azután –
mivel a vállalatot kötelezték a belső szükséglet biztosítására – importálni kellett. A legjobb profilokat tehát 
feladták, ráálltak a dömper- és traktorköpeny-gyártásra, most pedig már nincs kinek eladják: a szocialista 
piac nem fizet. Azok a termékek tehát, amelyeknek a gyártását én indítottam be, azóta javarészt megszűntek.

Nyíregyházán a termeléshez szükséges alapanyagot eleinte a pesti központból kaptuk. Miután azonban ennek
minősége nem volt megbízható, hiszen itt font igyekeztek a selejttől megszabadulni, kénytelenk voltunk egy 
alapanyag-előállító üzemet berendezni ott. Volt tehát a hengerüzem, ahol az alapanyag készült, 
mélyfúrótömlő-gyártás – erről ma mint a TAURUS új termékéről beszélnek, pedig akkor már kurrens cikk 
volt, amit teljes egészében Angliában adtunk el –, labdagyártás, fonalgyártás, stratégiai termék volt az 
azbeszt-gumi tömítő anyag is, ami az én szabadalmam volt.

A nyíregyházi üzem beindítása egy fél évig tartott, utána visszajöhettem Pestre. Itt azonban nem volt 
üzemem. A trösztön belül átkerültem a Pálma Gumigyárba, termelési vezetőnek olyan üzemek élére, 
amelyeket korábban nem igazán ismertem.
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Ezek az üzemek akkoriban elég gyengék voltak, kis hatékonysággal, kis piaci háttérrel működtek; én 
megpróbáltam ezeket valahogy kibővíteni. Itt az egyik termékcsoportot a gumijátékféleségek alkották, de ide
tartoztak a matracok is. Körülbelül 100 -féle játéktípust dolgoztam ki egy iparművész barátommal. A 
szükséges szerszámokat importból biztosítottuk, ami a választék és a volumen növelését egyaránt korlátozta. 
Így aztán fekete beruházásokkal létrehoztunk egy galvánüzemet. (Ez úgy történt, hogy más célra rendelt 
eszközöket használtunk fel az üzem felszerelésére; ebben a hatalmas vállalatban nem volt vezető, aki átlássa,
mit mire használnak pontosan.) mire aztán kész lett az üzem, már nem tudtak mit csinálni: kész tények elé 
voltak állítva.

De azért is kész tények elé voltak állítva, mert én ezt az eljárásomat is szabadalmaztattam: ez egy 
galvanoplasztkikai eljárás volt, ami különféle formájú játékok előállítására szolgált. Ezzel fölöslegessé vált  a
szerszám-import: a 200$-os szerszámot 152 Ft-ért tudtam előállítani. Az eljárás lényegében az öntőforma 
előállítására szogál: az előbb plasztilinből formázott pozitív, majd gipszből öntött negatív, azután viaszból 
öntött újra pozitív figurát fémporral bevonva vezetővé tettük – ez a galvalnizálás lényege –, és a speciális 
fürdőbe mártva erre rakódott le a kíván fémréteg. Ebből, megszilárdulás után, már csak ki kellett olvasztani a
viaszt. Így a korábban használt, mechanikusan formázott – vésett, hajlított – öntőformák helyett tetszőleges 
mennyiségű és alakú formákhoz juthattunk.

A 101-féle figura értékesítéséből és főként a szerszám-import megtakarításából jelentős haszon származott: a
termelés vagy húszszorosára futott fel, a választék is többszörös lett: nyugati megrendeléseket szereztünk, és 
itt is elértünk vagy 95%-os exportot. Nem arattam éppen sikert a vállalatnál azzal, hogy a korábban kiírt (és 
elfelejtett) választékbővítési pályázat értelmében megfelelő jutalomra tartottam igényt. A pályázat 
értelmében az árbevétel 1%-a illetett meg, de a fölötteseim jobban szerették volna munkaköri kötelességként 
értelmezni az új mintáim bevezetését. Ezek után én levédtem 101 figurát: saját pénzemből befizettem a 
Találmányi Hivatalnak a mintaoltalomárt járó mintegy 1000 Ft-ot figuránként. Akkor derült ki, hogy az 
iparjogvédelmi törvény nem jól van alkalmazva az iparban: ennek szempontjait be kellett volna építeni a 
kollektív szerződésbe, hogy tiszta legyen: mi számít munkaköri kötelességnek, mi nem.

Így – noha ekkor gyorsan módosították a vállalati kollektív szerződést – az én esetemben még a korábbi 
szabály volt érvényben. Egy ideig hitegettek, hogy megkapom majd a nekem járó összeget, ha lesz pénz. A 
vezérigazgató elismerte, hogy jár nekem részesedés az árbevételből olyannyira, hogy ezt a haszon 10%-ában 
állapította meg. A közvetlen főnököm azonban minden módon akadályozta a kifizetést, míg meg nem 
elégeltem a dolgot: bepereltem a saját cégemet. S egyben beadtam a felmondásomat.

Szakértőként

Nem nagyon siettem állást keresni, mivel tudtam, ha ezt a pert megnyerem – és ebben biztos voltam –, abból 
sokáig meg lehet élni (1967-68-ban voltunk). A bíróság szabadalmi díjként körülbelül 800 ezer forintot ítélt 
meg nekem, noha nem mondtam volna fel és főként nem pereskedtem volna, ha 100 ezret kifizet a vállalat. 

A hatvanas évek eleje óta hivatásos szakértő vagyok – akkoriban a gumiiparban én voltam az egyetlen 
bejegyzett hivatásos minisztériumi és bírósági szakértő –, ilyen jellegű munkát rendszeresen végeztem, 
inkább sportból, mint rászorultságból, s ezen keresztül elég ismert voltam a szakmában.

Nemsokára fel is kértek, hogy egy viszonylag rossz adottságokkal rendelkező termelőszövetkezetnél adjak 
tanácsot, milyen profilokat vegyenek fel. A TOT-tól kapott pénzből az általam készített tanulmányterv 
alapján gépeket vásároltak. Gumikeverék-alapanyagokat gyártottak, amit a mezőgazdaságban mint 
javítóanyagot – lévén hiánycikk – igen jól lehetett értékesíteni. A gyártáshoz szükséges alapanyagot 
természetesen a TAURUS-tól szereztük be. Remekül indult a dolog: az első évben ez a 8 fős kisüzem 7 
millió Ft nyereséget tett le a TSZ asztalára.

1970-ben egy alkalommal, mikor éppen mentem ki a TSZ-be – itt volt nem mesze Pesttől, Vác közelében –, 
súlyos karambol ért. No hát ez után vettem csak nagy hasznát annak, hogy hivatásos szakértő vagyok: volt 
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miből megélnem, hiszen három évig mozgáskorlátozott voltam, ebből egy jó időt tolókocsiban töltöttem. 
Igaz ugyan, hogy szabadalmi szerződésem is volt a szövetkezettel azon eljárásokra, amelyek az én 
szabadalmaim voltak, és táppénzt is kaptam a betegállományom alatt, de azért jól jött, hogy tudtam dolgozni.

Még a hatvanas évek második felében kísérleteztem ki a Műanyag- és Vegyipari Szövetkezetek 
Szövetségének megbízásából az úgynevezett vietnámi papucs előállítását, amit aztán egy sárvári cipőipari 
KTSZ, meg egy tatai szövetkezet gyártott az én receptúrám alapján. Ez újítás volt; mindkét szövetkezet 
tisztességesen fizetett.

A betegségem alatt több ilyen jellegű tevékenységet vállaltam: szakvéleményeket készítettem, 
gazdaságossági számításokat végeztem olyan cégeknek, amelyeknek volt már gumiüzemük, vagy a 
profilbővítést segítettem elő olyanoknál, ahol még nem volt ilyen. 8-10 helyen futottak az országban 
különböző újításaim. Rengeteget kísérleteztem, bizony gyakran el kellett utaznom a helyszínre, hogy akár 
egy hónapot is ott töltsek: ezt a megrendelők mindig megoldották szükségletük szerint. Odaszállítottak, 
szállodai helyet biztosítottak nekem, reggelente bevittek az üzembe, este visszavittek a szállásomra – hiszen 
majdhogynem mozgásképtelen voltam akkor még. Ennek a sokrétű tevékenységemnek aztán anyagi kihatása 
is volt. De legnagyobb hasznom abból származott, hogy óriási igény-ismeretre tettem szert.

1974-ben nagy tűzeset volt egy MIKÖV nevű vállalatnál, ahol engem kért föl a BM Tűzoltóság 
szakvélemény készítésére a tűz okának felderítése érdekében. Nem sokkal később felkeresett a MIKÖV 
igazgatója, hogy nem csinálnék-e náluk is egy gumiüzemet addigra már igen nagy tapasztalatom volt üzemek
szervezésében, tudtam, milyen termékekben van hiány, melyeknek a gyártására célszerű berendezkedni, 
hiszen a gumiüzemeknek a létrehozására mindenütt azért volt szükség, mert ezek a szövetkezetek a piacon 
nem tudtak hozzájutni létfontosságú segédanyagokhoz.

Egymillió forint keretet kaptam azzal, hogy ennek az összegnek egy év alatt többszörösen meg kell térülnie. 
Miután a gumiiparban igen sok az olyan termék, amelyet csak jól kell megválasztani (előállítási árukat 
tekintve olcsó, ám a termelésben nélkülözhetetlen, kisszériás áruk – alátétek, tömítőgyűrűk stb. –, amelyeket 
a nagyipar nem gyárt), és a gyors megtérülés biztosítva van, ez nem bizonyult lehetetlen feladatnak. 
Beindítottam azt a gumiüzemet, s a forgalmunk két év alatt elérte a százmillió forintot. Ehhez persze föl 
kellett pörgetni a piacot. Először szóltam az ismerőseimnek, hogy rendeljenek tőlünk, de azután már ment 
magától: a vevők egymásnak adták a hírt, hogy itt azonnal és kis mennyiségben is kapható az a cikk, amit 
másutt hiába keresnek. Azután nagyobb tárgyalásokra is sor került, amelyeken jelentősebb, hiánycikknek 
számító áruk gyártása is szóba jött.

A „végtelenített” gumifólia

Így alakult ki ez a bizonyos tetőszigetelési rendszer – ez a nagy szabadalmam, amelyet az Elasticban is 
alkalmazunk. Eleinte persze még szó sem volt tetőkről. Akkor indult be az OVIBER-nél a BM TOP-pal 
közösen egy célprogram tűzi víztározók, az OVIBER és az egészségügyi hatóság közös akciójaként pedig 
szennyvíztározók, valamint medencék építésére, s ezeket nagy gumileplekkel kívánták szigetelni. Először 
természetesen a TAURUS-hoz fordultak, hiszen ismert volt a TAURUS-W márkanevű gumilepel, ami 
szigetelésre szolgál. A TAURUS nem tudta ezt a munkát elvállalni, de ottani ismerőseim révén tudomást 
szereztem erről a feladatról, és össze is hoztak az OVIBER-rel, mint a MIKÖV emberét. Az OVIBER 
igényei olyan nagyok voltak, hogy szemléletváltozásra volt szükség: a kis tömítésekről, a sok ezer apró cikk 
tereléséről egy nagyobb vállalkozásra kellett áttérni.

Ugyancsak az OVIBER-nél merültek fel nagy gátvédelmi problémák. 1975-ben volt az árvíz a Körösökön. 
Az árvízvédelem céljaira igen nagy lepleket kellett gyártani, majd a hatalmas tekercseket azután legurítani a 
gát oldalán, hogy megakadályozza a víz áttörését. Szokatlanul nagy méreteket igényeltek: ekkora lepleket 
akkor Magyarországon senki nem gyártott, át kellett alakítani a kis gumiüzemet, más vegyszerekre, több 
munkaerőre volt szükség: végül így lett belőle százmilliós középüzem. Itt fejlesztettem ki azt a vulkanizáló 
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kisgépet és általában az eljárást, aminek révén lehetővé válik a nagyipar által legfeljebb 120 cm szélességben
legyártott gumiszalagnak a helyszíni igényeknek megfelelő terjedelemben való összeállítása, és amelyet 
utóbb szabadalmaztattam. Az eljárásnak az a lényege, hogy az egymás melléhelyezett gumilemezekre, ahol 
találkoznak, egy vékony gumiszalagot teszünk, s ezt egy viszonylag kicsiny, sínen mozgó célgép 
összevulkanizálja. A TAURUS-nál is megpróbálkoztak korábban a gumileplek „végtelenítésével”, de azt a 
helyszínen csinálták, változó időjárási feltételek között, kézi benzinlámpával, amit hol közelebb, hol 
távolabb tartottak a megmunkálandó anyagtól, miáltal az eredmény teljesen bizonytalan volt. Az én 
eljárásomnak az a fő jellemzője, hogy a munka üzemben folyik, állandó hőmérsékleten, konstans idő alatt. 
Ezáltal az eredmény szinte teljesen megbízható most már több, mint tíz éves „épületeim” is vannak, 
amelyekre azóta se érkezett reklamáció.

És ezúttal is, mint oly sokszor, aláírt szabadalmi szerződéssel a MIKÖV nem fizetett. Először azzal érveltek, 
hogy az első év produktuma nem mérhető jól. A következő évben ezt nem lehetett tartani, ugyanis az üzem 
nyereségessége – mind a létszámra, mind az árbevételre, vagy bármi másra vetítve – messze meghaladta a 
MIKÖV többi részlegének eredményességét. A harmadik évben azt mondták, immár akkora az igényem, 
hogy erre most nincs pénz, majd a negyedik évben rendezzük. Közben hoztam egy afrikai munkát, ezt is 
megvalósítottuk; vagy 500 millió forintnyi termék állt össze ezalatt az öt-hat év alatt, s ezután járt volna 
nekem a hasznosítási díj. 

Ekkor kiléptem és bepereltem a MIKÖV-öt. Közben – míg a huzavona tartott, gyors egymásutánban volt két 
infarktusom – 1981-ben leszázalékoltak, a per természetesen folyt tovább, még akkor is, amikor már ezt a 
kisszövetkezetet megalakítottam. 1981 első felében nem dolgoztam, akkor az „egészségügyi karbantartás” és
a per folyt. Ilyen esetekben mindig a vállalat van nyeregben, mert minden egyes tárgyaláson újabb szakértőt 
kérhet: új szakértő – újabb fél év, s a per a végtelenségig elhúzódhat. Ez egészen 1984-ig tartott, akkor már 
igen jól ment az Elastic. 

Végül a MIKÖV új igazgatója eljött hozzám, hogy egyezzünk meg. Nekik is terhes volt a bizonytalanság: 
már 2 millió 800 ezer forintnál tartottunk első fokon. Már akkor a másodfokú eljárás folyt, amikor 
felajánlották, hogy kifizetnek azonnal hat vagy hétszázezer forintot, ha aláírom, hogy elállok a pertől. 
Aláírtam. Hozzájárult ehhez az is, hogy 1984 szeptemberében itt a vegyszereim között felrobbantam. Ami 
azt illeti… a MIKÖV kis híján megúszta ezt a tartozást.

Kisszövetkezet-alapítás előtt

A MIKÖV-nél két évre volt szükség ahhoz, hogy a gumiüzem, amit beindítottam, leüljön azután, hogy én 
otthagytam. De ez valami láthatatlan okból minden esetben bekövetkezett, ha eljöttem valahonnan. Sőt, itt, 
ennél a kisszövetkezetnél is érzem: ha egy kicsit kiengedek, csak részlegesen is átengedek bizonyos 
cselekvési köröket, abban a pillanatban zuhanás következik. Több kell annál, hogy valakinek szakmai 
ismeretei legyenek, több kell annál, hogy a kisszövetkezetnek piaca legyen. A sikerhez még kell a 
lehetőségek örök haszolása is. Ezt nem lehet a munkakörben leírni. A piac és a műszaki élet állandó 
figyelése. Akkor sem szabad megállni, ha nagyon jól megy.

Már nem voltam a MIKÖV-nél, amikor a SKÁLA-COOP nagyáruház felújítása közben a tető szigetelésére is
sor került. Természetesen megkeresték a MIKÖV-öt, vállalná el a munkát. Ők azonban elutasították a 
megrendelést. Mivel ez a leplesítési eljárás az én nevemhez is kötődött, engem is megkerestek, nem tudnám-
e valamiképp mégis elvégezni a munkát. Nekem ehhez a feladathoz a betegágyamon kívül semmilyen eszköz
nem állt a rendelkezésemre. Tájékozódni kezdtem hát: több barátomat kérdeztem meg nem tudnak-e valakit, 
akinek egy gyors nyereségre van  szüksége. Egyik ismerősömnek volt egy jó barátja, egy tsz elnök, aki 
kapva kapott a lehetőségen. A gépet – tulajdonképpen a találmányom lényegét jelentő berendezést –, amit 
annak idején az én instrukcióim alapján készítettek, miután megvontam tőlük a szabadalom hasznosításának 
jogát, kiselejtezte a MIKÖV, és 80 ezerért, vagyis fillérekért megvette a tsz. Volt már munka, volt vállalkozó,
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aki lenyelje a nyereséget, de nem volt ember, aki megcsinálja. A tsz parasztjai nem voltak alkalmasak erre. 
Toborozni kellett tehát.

Elmentem a Műszaki Egyetemre: ki akar sok pénzt keresni? A SKÁLA teraszára hívtam össze a 
jelentkezőket, először vagy kétszázan jöttek. Ott rögtön meg is mutattam nekik, ez az a terület, amit le kell 
szigetelni, fogalmuk se volt persze erről az eljárásról. Tanultak kátránypapír-szigetelést, egyebet az 
egyetemen, de ezzel nem találkoztak. 

Három brigádot szerveztem belőlük; pár beszélgetés alatt kialakult, kikre lehet közülük számítani. A SKÁLA
épületében kaptunk egy helyiséget, ahová beállítottuk a gépet, így a helyszínen végeztük a leplesítést is: 
szállítási gondunk nem volt, csak éppen fel kellett vinni a kész gumileplet a tetőre. Nagyon kényelmesen 
alakult a dolog, mert így ebben az ideiglenes üzemben mindjárt be tudtam tanítani a fiatalokat előbb az 
üzemben végzendő munkára – a leplesítésre –, majd a tetőn a szigetelőanyag felrakására is. 

Mindnyájan nagy hasznot húztunk ebből az üzletből: a SKÁLA igen gyorsan megkapta, amit kívánt (úgy 
látszik, jól is sikerült, mert azóta – ez nyolc éve volt – én nem hallottam a SKÁLÁRÓL), a tsz majdnem 
befektetés nélkül 37%-os árbevétel-arányos nyereséghez jutott, a diákok sok pénzt kerestek és nem 
elhanyagolható szakmai tapasztalatra tettek szert, én pedig újra hasznosíthattam a szabadalmamat.

Még egynéhány közös munkánk volt a tsz-szel hasonló felállásban. 1981-ben valamikor a vejem, aki ekkor 
pályakezdő jogász volt, kapacitálni kezdett, hogy ne mindig csak másnak dolgozzam. Megmutatta nekem az 
akkor új jogszabályokat, így tudtam meg, hogy lehet kisszövetkezetet alapítani, s rávett, hogy próbáljuk meg.
Novemberben elkezdtük szervezni a kisszövetkezetet.
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