
1993. július 31., szombat. MAGYAR TŰKOR NEPSZABADSAG 9

H o g y a n  f e j t é k  m e g  a  b u d a p e s t i  t e j i p a r t ?
Június 18, reggel 8 óra. A Bu
dapesti Tejipari Vállalat igaz
gatói tanácstermében a vállalat 
harminc felelős beosztású veze
tője várakozik. Rendkívüli lel
tárértekezletre hívta egybe 
őket a vagyonügynökség által 
kinevezett igazgató. A létszám 
nem teljes, hiszen nincs jelen a 
két nappal korábban váratla
nul megbetegedett gazdasági 
igazgató, valamint néhány 
üzem értékesítési vezetője. Je
len vannak ellenben a szak- 
szervezeti testület képviselői, a 
személyzeti osztály főnöke és 
egy ügyvéd is.

Az ülés előtt néhányan rossz 
előérzetüknek adnak hangot. 
Elvégre a leltárt a vállalat 
fennállása óta június 30-án 
tartják. Miért kellett előrehoz
ni az időpontot? És egyáltalán, 
minek kellett ennyi embert 
meghívni? Nyilvánvaló, hogy a 
három hónapja kinevezett vál
ságmenedzser valami rendkí
vüli bejelentéssel rukkol elő. 
Mások tudni vélik, hogy az elő
rehozott leltár oka az ÁVÜ ál
tal előírt határidő -  június 30- 
ig kell arról nyilatkozni, hogy 
könyv szerinti értéken vagy pe
dig vagyonbecslés alapján ké
szítsék elő a vállalat átalakítá
sát.

Nyolckor belép a terembe dr. 
Gergely Gábor. Az ÁVÜ egy 
évre nevezte ki a vállalat élére, 
ez idő alatt személyre szóló fel
adatai: likviditás, működőké
peség, privatizáció, átalakulás. 
Talán öt percig beszél.

Bejelentését követően olyan 
vizsgálat kezdődik, amelyben 
korábban nemcsak hogy a tej
ipari üzemeknek, de talán 
egyetlen magyar vállalatnak 
sem volt része. (Hetekkel az 
esemény után Gergely azt kér
te, hogy e cikkben mellőzük a 
vizsgálat szót -  június 18-án 
leltár készült.)

Június 18., reggel 8 óra 5 
perckor a „leltárvizsgálatban” 
közreműködő majd’ félszáz 
könyvvizsgáló és kétszer annyi 
biztonsági személy a vállalat 
valamennyi telephelyén elfog
lalja a kijelölt pontokat. A va
gyonvédelmi cég emberei této
vázás nélkül sietnek végig a fo
lyosókon, pillanatnyi idővesz
teség nélkül vonják ellenőrzé
sük alá a „stratégiai helyisége
ket”: a könyvelői szobákat, a 
számítógéptermeket, a vezetők 
irodáit, illetve az összes kaput.

(- Nem volt semmi komman
dóakció -  állította később az 
igazgató. -  Nem mászkáltak 
gumibotos figurák az udvaron, 
nem álltak fegyveresek a tetőn. 
Legfeljebb a rémhírek terjed
tek. Másnap kijött a Vagyon
ügynökség embere, hogy meg
nézze, kik foglalták el a válla
latot. Ilyesmiről persze szó sem 
volt.)

Miközben a rendkívüli 
leltárértekezlet résztvevői az 
igazgató közléseit emésztgetik, 
Gergely -  jelezvén, hogy az el
hangzottak fölött nem óhajt vi
tát nyitni -  elhagyja a termet. 
Munkatársa rövid időközön
ként előbukkan, s néhány perc 
leforgása alatt az „értekezlet” 
hat résztvevőjét kéreti -  az elő
szobába. Akik kimentek, nem 
jönnek vissza. A leltár idejére 
kitiltatnak a BTV területéről.

(- Tudtam, hogy ez lesz -  
emlékszik utóbb Barabás Béla,

□
-  Gazemberek lennénk? -  

kérdezi Barabás Béla, az egyik 
„nagy” kft. igazgatója és társ- 
tulajdonosa, egyben a budafoki 
sajtüzem volt üaemigazgató- 
helyettese. -  Mert ahogy ben
nünket ebben a történetben be
állítanak, az minden képzeletet 
felülmúl...

Barabás úrnak a tejipari vál
lalat első munkahelye volt. Hu
szonhét éve lépett be a BTV 
jogelődjéhez. Helyettes üzem
igazgatóként tavaly egymillió 
300 ezer forintot keresett.

Barabás úr ügyvezető igaz
gató abban a Vertikum Kft.- 
ben, melyet a sajtüzem igazga
tójával és értékesítési vezetőjé
vel hármasban hoztak létre.

-  Nem'beszélgetne most ve
lem, ha a BTV normális gazda
sági körülmények között mű
ködne -  ezt mindjárt az elején 
leszögezi Barabás úr. -  Ha a vi
szonyok hétköznapiak, nincsen 
szükség Vertikum Kft.-re.

-  M ilyen szerepet tö ltö tt be a 
kft.?

-  A vállalat mindenkinek 
tartozott. Azt akartuk, hogy a 
sajtüzem valahogy kihúzza a 
privatizációig. Majdnem két
száz ember munkahelyéről volt 
szó. A vállalat lehetőségei ki
merültek. A legnagyobb alap-

-  Tudja, m it keresnek a könyv- 
vizsgálók?

-  A vizsgálatról semmit nem 
tudok. Illetve annyit mégis, 
hogy a BTV-tői bérelt irodán
kat feltörték, a papírokat le
másolták, s hogy két hétig a 
vizsgálat miatt működésképte
len volt a Vertikum Kft. A BTV 
78 millió forinttal tartozik a 
Vertikumnak. Ezt az összeget 
az érintett felek elfogadták.

-  Mihez kezd most?
-  Megvárom a vizsgálat vé

gét. Tisztázzuk, hogy mi lesz a 
pénzünkkel, a többit majd 
meglátjuk. Csak azt nem értem 
az egészben, hogy miért így 
kellett rendezni a vizsgálatot. 
Márciusban a Vertikum Kft. 
tevékenységéről részletes je
lentést adtam az igazgatónak. 
Leállíthatta volna azon nyom
ban a működésünket, nem kel
lett volna júniusig várni ez
zel...

□
Névtelenségbe burkolódzó 

informátorunk a vizsgálatról 
keveset mesél. Lényeg, hogy az 
ÁVÜ újabb megbízást adott, a 
tejiparban érdekelt kft.-k vi
déki kapcsolatait is fel kell de
ríteni. A munka halad, a jelen

mehessenek. Igaz, feljelentés 
még nincs, ami azonban késik... 
Informátorunk úgy véli, ha a 
vizsgálat lezárul, Gergelynek 
kötelessége lesz a rendőrséghez 
fordulni.

□
Az őrök tíz napig felügyeltek 

a tejipari vállalat értékeire. 
Egyrészt óvták a könyvvizsgá
lók testi épségét (ez egyébként 
nem forgott veszélyben), más
részt a számítógépek adataira, 
számlákra, bizonylatokra és 
szerződésekre vigyáztak (ok
kal).

A kapun sem gyalogos, sem 
autó nem haladhatott át ellen
őrzés nélkül. A fuvarlevelekről, 
pénztárbizonylatokról a portán 
fénymásolat készült. Az átvizs
gálandó irodákat feltörték, 
majd lepecsételték.

Volt, aki fegyvert vélt felfe
dezni náluk; Mások azt sérel
mezték, hogy még az udvaron 
is megállítják a dolgozókat, s 
az egyének mozgását naplóban 
rögzítik. Megint mások meg
ijedtek, s némely papírokat 
összetéptek, illetve kidobtak. 
Ezek utóbb a szemeteskonté^ 
nerből előkerültek, s nyilván
tartásba vétettek. Néhány mil

lióval megnövelték a könyv- 
vizsgálók által felderített 
hiányt.

□
A tények a következők: a tej

ipari vállalatnak sem az 1991- 
es, sem az 1992-es évre nincs 
érvényes mérlege. Ugyanakkor 
az APEH semminemű szabály
talanságot nem állapított meg 
az utóbbi két és fél évben. A 
91-es mérleg százhatvanezer 
tételt hagyott nyitva. Ezeket 
azóta sem pótolták.

Bármit tartalmazzon is a 92- 
es mérleg, már csak emiatt sem 
tekinthető hitelesnek. A tavalyi 
végelszámolás valószerűségét 

korántsem csak 
egyes adatok hi
ánya miatt kell 
megkérdőjelez
ni. A vizsgálat 
ugyanis arra 
mutat, hogy a 
mérleget állan
dóan alakítgat
ták. A végén 
már csak a gaz
dasági igazgató 
és egy-két köz
vetlen munka
társa láthatta át 
a pénzügyek 
szövevényét. A 
hiány persze 
már akkor mil
liárdos nagysá
gú volt, ezt 
azonban egyi
kük sem akarta 
(merte) bevalla
ni. A mérleg vé
gül három variá
cióban is elké
szült, s az egyik 
huszonötmillió 
forintos nyere
séget mutatott. 
Ezután az adót 
is befizették.

A hiányt végső 
soron kintlévő
ségnek könyvel
ték el. Idén ta

vasszal az egyik pénzbehajtásra 
specializálódott céget megbíz
ták: próbálja meg visszaszerezni 
a BTV egyrnilliárd forintját. A 
gazdasági igazgató rövid időn 
belül alighanem „megtalált” ki
lencszázmilliót, mert ennyivel 
csökkentette a behajtók megbí
zását. Az adósságkasszírozó ak
ció azonban sikertelenül zárult. 
A megkeresett cégek ugyanis 
vagy azt bizonyították, hogy 
tartozásukat megfizették, vagy 
azt, hogy adósságuknál jóval na
gyobb összeggel tartozik nekik a 
budapesti tejipar.

A kintlévőségekről szóló tör
ténet néhány hét alatt megdőlt. 
A három mérleg közül egyet 
sem adtak le.

Június 16-án Gergely megbí
zásából Szekszárdra látogatott 
a gazdasági igazgató. Feladata 
az lett volna, hogy egy kétszer 
kifizetett kilencvenmilliós vál
tó második átutalását „vissza
szerezze”. A vállalathoz azóta 
sem tette be a lábát. Másnap 
levélben beteget jelentett, és 
„kölcsönös megegyezéssel” fel
mondott.

□
Gergely Gábor mindezt ár

nyaltabban fogalmazza meg.

az egyik „kihívatott”. -  Amikor 
bejelentette a könyvvizsgálók 
érkezését, meg a megerősített 
portaszolgálatot, értettem min
dent. Az előszobában ott álltak 
a testőrök'. Gergely két papírt 
tett elém: az egyik azonnali, 
rendkívüli felmondás, a másik 
szerint kölcsönös megegyezés
sel megválók a cégtől. Ez utób
bit írtam alá.)

□
Ez a történet persze nem jú

nius 18-án, hanem akkor kez
dődött, amikor a tejipari tröszt 
1991-ben megszűnt. A Buda
pesti Tejipari Vállalat azóta 
tartja ébren az állami közgaz
dászok figyelmét, makacsul 
őrizve titkait. Most talán a 
könyvvizsgálók közel járnak a 
rejtély megfejtéséhez. Tény, 
hogy a vállalat költségvetésé
ben csaknem hárommilliárd fo
rintos (!) lyuk képződött. Hogy 
hogyan, ezt -  a vizsgálat lezá
rásáig -  senki nem árulhatja el. 
Az igazgató azért, mert nem 
akar a levegőbe beszélni, a 
könyvvizsgáló cég vezetője pe
dig azért, mert megbízásának 
titokvédelme köti.

Az Állami Vagyonügynöksé
get azonban (e tekintetben) 
semmi nem köti, nyugodtan tá
jékoztatást adhat a még folya
matban lévő vizsgálatról. Erre 
alapozva tehát a következőket 
állíthatjuk: A tejipari vállalat 
úgyszólván valamennyi tevé
kenységét közvetítő cégek köz
reműködésével bonyolította. 
Tizenhét jelentősebb kft. és né
hány kisebb gazdasági társaság 
üzletelt a BTV helyett. Tehet
ték, hisz e cégek tulajdonosai 
és a vállalat felelős vezetői 
ugyanazon személyek voltak. E 
cégek az ÁVÜ jelentése szerint 
két és fél év alatt több mint két 
és fél milliárd forintos hiányt 
idéztek elő.

téseket differenciáltan kapja a 
Vagyonügynökség. A másfél 
oldalas összefoglaló Csépi La
jos számára készül, a négyol
dalas az érintett igazgató asz
talára kerül, a vaskos kötettel 
pedig a tanácsosok birkóznak 
meg.

Rengeteg adat nincs még 
meg. A hárommilliárd körüli 
összeg azonban nagyságren
dekkel aligha változik.

A Vagyonügynökség feltett 
szándéka, hogy a vezetőket fe
lelősségre vonja. A tejipari do
kumentációt teljes terjedelmé
ben a nyomozók rendelkezésére 
bocsátja, sőt; képzett szakér
tőkről is gondoskodik. A vizs
gálatot alaposan előkészítik, 
hogy a nyomozók már biztosra

BÁNHALMI JÁNOS FELVÉTELE

anyaggyártó cég vezetője pél
dául hallani sem akart róla, 
hogy a BTV-nek akár csak 
egyetlen teherautónyi szállít
mányt útnak indítson. A Verti
kum Kft. megrendelését azon
ban elfogadta. Nem mondom, 
hogy nem volt rajta hasznunk, 
dőreség lenne eltitkolni, azt 
azonban határozottan kijelen
tem, hogy több alkalommal az 
akkori igazgató kérésére végez
tünk beszerzéseket.

-  Mivel foglalkozott még a Ver
tikum?

-  Bértermelésben sajtot 
gyártottunk a BTV-nek. Alap
anyagot szereztünk be. Kész
terméket vásároltunk a BTV 
részére. Mindezt írásos megál
lapodás is rögzítette.

Milliárdok folytak el

Azt mondja például, hogy a 
1992 évi mérleg „nem volt ép
pen kifogástalan”. Gergelyt 
azért nevezték ki, hogy megte
remtse a vállalat likviditását, s 
hogy mindent megtegyen az 
átalakulás érdekében. Az ÁVÜ 
szándékai szerint ugyanis a 
BTV termelőüzemeit privati
zálják, az ellátásról pedig egy 
„depovállalat” gondoskodik 
majd. A BTV Gergely kinevezé
se után kapott 900 millió forin
tos hitelt. „Húszszázalékos lét
számleépítést hajtottam végre, 
s a dolgozók egy részének hát
rányára módosítottam a kol
lektív szerződést” -  összegzi el
ső hónapjait.

-  Gergely úr, fizetőképes-e a Bu
dapesti Tejipari Vállalat?

-  Mindenképpen az.
-  Fizetnek a vállalat dolgozóiból 

vagy vezetőiből álló kft.-knek is?
-  Minden szerződést felbon

tottam velük. A kifizetéseket 
leállítottam. Áprilistól csak én 
engedélyezhetem a vállalat ki
fizetéseit. Emiatt mindennap 
órákat autózom a telephelyek 
között. Rengeteg dologra jöt
tem rá így. Fogalmam sem volt 
például arról, hogy hitelszerző
désünk van a Dunabankkal, 
arról meg főleg nem, hogy ez 
mir^szól... Kiderült, hogy né
hány vezető kollégám Duna- 
bank-kártyával tankolt. Az
után ott van a Vertikum Kft. 
Egy a többi között. Naponta 
félmilliót, az utóbbi időben pe
dig nyolcszázezer forintot a fi
zettünk nekik, utólagos, havi 
elszámolással.

-  így jött össze két hét alatt a 
közel 78 milliós tartozás?

-  Bizonyítaniuk kell, hogy 
valóban mi tartozunk nekik. 
Amikor felvettük a leltárt, a 
raktáros megmutatta a készle
tet: „ez a Vertikumé, az ott a 
Vertikumé, az megint a Verti
kumé, az meg ott a BTV-é...” 
Abból a megfontolásból indul
tunk ki, hogy ami a vállalat te
rületen található, az a vállalat 
tulajdona. Ha nem az, akkor 
megvételét tessék számlával, 
szerződéssel, bizonyítani. A 
készletet közben esetleg érté
kesítjük, ám az ára elkülönített 
számlára érkezik, s addig nem 
nyúlunk hozzá, amíg a kérdés 
nyitott.

-  Márciusban felmérette a kft.-k 
tevékenységét. Miért várt júniusig 
az intézkedéssel?

-  A jelentések késtek, egy 
részük torzításokat tartalma
zott.

-  Hazudtak önnek?
-  Kifogásokat emeltek. Min

dig közbejött valami. Utólag 
érthető a dolog, senki sem siet 
előrukkolni azzal, hogy minden 
liter tej után egy forint az övé...

□
Június 18-a péntekre esett. 

Szombaton fennakadás nélkül 
„kimentek” a tejszállítmányok. 
Hétfőn Szekszárdról megérke
zett a Vertikum Kft. sajtszállít
mánya. A szállítmányozóval 
közölték, hogy „Vertikum 
nincs”, ám a BTV készséggel 
átvenné a sajtot. Volt egy har
madik lehetőség is: a sajt bele
rothad az teherautóba.

A szekszárdi üzem ezen a 
hétfői napon ismét „leszerző
dött” a Budapesti Tejipari Vál
lalattal

Romhányi Tamás

K rú d y , l a p t o p p a l ,  a  k o c s m á b a n
Másfél éven át nem értettem, mi lehet 
az oka, hogy legolvasmányosabb kol
légáim stiláris színei valahogy megfa
kultak. Igaz, csökkentek bennük az 
elválasztási meg az egyéb helyesírási 
hibák, viszont kezdett kiveszni sora
ikból, vagy még inkább azok közül 
annak a rivalizálások ellenére is meg
hitt légkörnek a melege, amit -  
visszatekintve már így látom -  a kö
zös kocsmai iszogatások meg szóbeli 
dohogádokkal elegyített füstölgések 
kölcsönöztek nekik.

Aztán elért engem is a végzet. Más
fél évi dacoskodás után tudomásomra 
hozatott: tovább már nem tűrhető, 
hogy én lelki állapotom függvényében 
hol egy 1907-es Remingtonon, hol egy 
hetvenes évekbeli Optimán gépelve 
hozom be a szerkesztőségbe kéziratai
mat. Elváratik tőlem is -  hangozzék a 
fölsőbb ukáz -, hogy a jövő héttől én 
is szerkesztésre kész lemezeken vi
gyem be a cikkeimet.

Gondoltam, ennél mi sem egyszeT 
rűbb. Igaz, harminc éve megfogadtam 
néhai Harza tanár úrnak, aki fizika
tanárom lévén kerek három éven át

hiába próbálta megértetni velem, mi a 
különbség a váltó- és az egyenáram 
között, hogy életemben többé fizikai 
tudományokkal nem foglalkozom, de 
ez mégis csak más. Meraszongya: 
könnyebbség. Nem kell püfölni a bil
lentyűket. A memóriája megőrzi, amit 
én elfelejtenék. Halk működése miatt 
éjszaka se zavarja a szomszédokat. 
Nem szólva arról, hogy egy párhü- 
velyknyi lemezen tárolni képes akár 
az én többévi elmeszüleményeimet, 
akár Shakespeare vagy Cervantes 
összes műveit.

És mindezt potom 148 ezer forin
tért, ha nem számítom az olyan nél
külözhetetlen kellékeket, mint az 
„egér” (hatezer), vagy a printer (hu
szonegyezer). És persze a segédköny
vek, együtt nagyjából húszezer.

Sebaj, fő, hogy lépést tartsak én is a 
korral. Igaz, az 1907-eá Remingtonon 
meg a hetvenes években ötezerért vett

Optimán eddig megírtam és lefordítot
tam vagy negyvenhét kötetet -  de mi
csoda távlatok várnak reám ezután!

Hát vártak. Először egy hétig tanul
mányoztam (szigorúan a kézikönyv 
előírásai szerint), vajon megfelelően 
földelt-e a dugasz, amibe én a mit- 
tom-én micsodát bedugom, vagy sem. 
Merthogy -  így az ukáz -  nem megfe
lelő dugaszolás esetén a készülék ja
víthatatlan károkat szenvedhet. Egy 
hétbe telt, amíg rájöttem, ez a masina 
minden honi forgalomban lévő du
gaszba alkalmazható.

További három hetembe telt, amíg 
rájöttem, a gépembe beletáplált mun
kahelyi (Népszabadság) programot 
nem nyomathatom ki semmilyen más, 
gépembe beletáplált programmal.

Éz utóbbiakon legföljebb szerelmes 
leveleket írhatnék, amennyiben újabb 
szerelmeim nem kívánnának tőlem 
rendre kézzel írott leveleket.

Aztán -  négy hét után -  gondoltam, 
komolyra fordítom a sort. írok egy 
„igazi” cikket a munkaadóm részére. 
Egészen pofásra sikeredett. Igaz, ér
ződött benne és belőle, hogy szerzőjét 
jobban foglalkoztatja, helyén talál-e 
billentyűt vagy sem, de ezt csak a na
gyon vájt fülűek vehették észre. Gon
doltam én.

Nem úgy a rovatvezető. Szerinte az 
egész havi munkálkodásomnak se fü
le, se farka. „Próbálkozz esetleg ter
mészetleíró költeményekkel” -  taná
csolta, miként a hajdanvolt Goethe a 
még hajdanvoltabb Hölderlinnek.

Hát nem. Ez betette a kaput. 
Olyannyira, hogy kaputt. Elegem van 
a modern elektronizáció írástechnikai 
újdonságaiból. A cakompakk 
száznyolcvanezres hóbelebancot vagy 
szétverem vagy eladom az első ócs- 
kásnak, magam visszatérek megszo
kott régi Remingtonomhoz, esetleg

időnként méltatlanul elfelejtett kopo
gós Optimámhoz, vagy még jobb eset
ben lemegyek egy jegyzettömbbel a 
sarki kocsmába, és fél liter bor után 
elkezdem írni, ami éppen az eszembe 
jut.

Nekem.
Nem a gépnek.
Amelyiknek halvány fogalma sincs 

róla, miért úgy pödörintettem meg 
egy mondatot, ahogy.

És közben Krúdy jut eszembe, meg 
javítatlan gyön'gyírásbetűi, amikkel 
Szindbád kalandjait rótta irkafüze
tekbe fáradhatatlanul, de korántsem 
mindig feddhetetlen körülmények kö
zött. Bordélyokban, kocsmákban, al
kalmi panziókban, éjszakánként egy 
pádon gubbasztva -  szóval, ahol ép
pen volt.

Vajon eszébe juthatott volna-e va
laha, hogyan fest a marhafartöből fő
zött húsleves színén a sárgarépát kö
rülölelő zsírfolt rajzolata, ha ezt egy 
személyi számítógép rejtelmeit silabi- 
zálva kellett volna papírra vetnie?

K önczöl Csaba


