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Országépítô: Kérem, hogy mondja el a privatizáció
elôzményeit és történetét.

Kovács József: A háború utáni államosítással állami vál-
lalattá váltunk, különféle nagyvállalati formációk tagja vol-
tunk egészen 1980-ig. Utoljára a Finomkerámiaipari Mûvek
nevû nagy kombináthoz tartoztunk. Ebbôl mi egy második
gazdasági mechanizmus keretében teljesen váratlanul ke-
rültünk ki, november táján közölték velünk, hogy a párt
központi bizottsága döntésére néhány más vállalattal együtt
önállóak vagyunk január elsejétôl. Nagyon hirtelen jött a
dolog, nehéz is volt megoldani, de akkor mindenesetre
viszonylagos önállóságra tett szert a vállalat. Aztán mikor
jött a privatizáció meg a politikai változások elôszele, akkor
mi is vállalati tanácsi irányítás alá kerültünk, ami egyfajta
szocialista részvénytársasági forma akart lenni, az elonye
az volt, hogy még nagyobb önállóságra tettünk szert. 1989
táján már komolyan foglalkoztunk azzal, hogy lesznek po-
litikai, társadalmi változások, valahogy úgy kellene ezt a
vállalatot átalakítani, hogy a miénk legyen. Ez volt az elég-
gé ködös megfogalmazás, amit az ösztönzött, hogy külsô
érdeklodok már nagy számban jelentkeztek vásárlóként.
Véletlen folytán jutott akkor a tudomásunkra egy Ameriká-
ban kialakult, Angliában is virágzó munkavállalói rész-
vényprogram (mrp) nevû privatizációs forma, egy-két hoz-
záértô itthoni közgazda, szociológus tartott nekünk elô-
adást, hogy mi is ez, hogyan mûködik. Herendi dolgozók
ottani támogatással többször is kiutaztak Angliába megnéz-
ni azokat a vállalatokat, ahol már ez a forma mûködik;
aztán részben az angolok, részben a herendi gyár finan-
szírozásában kivittünk gazdasági kérdésekkel foglalkozó
parlamenti képviseloket, minden pártból egyet és látoga-
tásokat tettünk munkástulajdonban lévô vállalatoknál,
hogy lássák mirôl van szó, mert akkor már folyt az mrp-
törvény elokészítése. Úgy sikeredett, hogy mire ez a tör-
vény megszületett, mi teljesen föl voltunk rá készülve, hogy
éljünk is vele. Kellett egy megelôzô jogi lépés, hogy állami
vállalatból gazdasági társaság legyünk, megszületett a rész-
vénytársaság, aminek egy tulajdonosa volt, az állam. Ezt
követôen jöttek a tárgyalások az állam akkori képviselôjé-
vel, az ÁVÜ-vel. Az volt a szerencsénk, hogy Mádl Ferenc,
aki akkor privatizációt felügyelô miniszter volt, szegrôl-

végrol ide való, a szomszéd faluba, – igazgatósági tagunk
most, most még, mert nem tudom délután is azok leszünk-
e, – ô bátorította a beosztottait, hogy tisztességes, jogszerô
keretek között minden támogatást adjanak meg a herendi-
eknek. Nem kaptunk semmi pejoratív értelemben vehetô
protekciót, de ha tárgyalnunk kellett, akkor fogadtak, ha
levelet írtunk, nem harminc nap múlva, hanem postafor-
dultával jött a válasz, ami azért nagy szó volt. Szerencsés
alkut tudtunk végül kötni, ennek az a lényege, hogy a tu-
lajdon 75 százalékát megvehettük. Ez túl sok pénz lett
volna, ha zsebbe kell nyúlnunk, annyi pénze nem volt itt
senkinek, de úgy kötöttük meg a szerzôdést, hogy teljes
jogú tulajdonosok vagyunk, osztalékra is jogosultak, csak
azt nem tehetjük zsebre, hanem törlesztésre kell fordítani.
Ez rendkívül kedvezô konstrukció volt, még a ténylegesen
befizetendô önrésszel együtt is. Ráadássul azt is elértük,
hogy a vételár egy részét kárpótlási jeggyel fizethettük,
megbíztunk egy brókercéget, hogy vegyen nekünk kárpót-
lási jegyeket, amikor az olcsó és azt névértéken beszámítot-
ták. Körülbelül másfél év alatt kifizettük a vételárat, amit
öt év alatt kellett volna. Így megszületett a dolgozói tulaj-
don, 25 százalék állami tulajdonban meradt. Az Antall kor-
mány többre értékelt bennünket, mint a következô, a pri-
vatizációs törvényben magyarán le volt írva, hogy az állam
ezt a vállalatot nemzeti értéknek tekinti és a jelenlétét
tartósan meg akarja benne ôrizni. Az új kormány törölte
ezt a megszorító rendelkezést. Ez azonban azt jelenti, hogy
a tulajdonrészét el kell adnia. Szerencsére nem vették figye-
lembe, hogy az alapszabályunk világosan kimondja, hogy
milyen tulajdonosaink lehetnek, kisebbségben az állam,
nagyobbrészt a mindenkori dolgozóink és nyugdíjasaink.
Ezt az alapszabályt csak 75 százalék plusz egy szavazat
változtathatja meg, ezért az eladást gyakorlatilag nem lehet
végrehajtani. A herendiek megvehetnék, ha akarnák, de
más nem. De aligha ez volt a szándék a kormány részérôl.

Ez a tulajdonforma annak idején elég furcsán hangzott,
mintha valami téeszt, vagy valami szocialisztikus maszlagot
akarnánk; sok ilyen vád volt, lehet, hogy tudat alatt a régi
jelszó is munkált bennünk is, herendi munkavállalókban:
tiéd a gyár, magadnak dolgozol. A mi meggondolásunk
az volt, hogy attól, hogy tulajdonos vagyok, még elküld-
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hetnek, ha rosszul gazdálkodik a vállalat, de ha itt vagyok
tulajdonosként és valóban a sajátomnak érzem, talán többet
teszek érte, mint az egyszerû alkalmazottak, akik várják
harmadikán a fizetést, aztán vagy sztrájkolnak, vagy nem.
A másik, kicsit önös érdek, hogy a vállalatnak nem volt
szüksége külsô tôkére a talpon maradáshoz. Akkor meg
miért osztozkodjunk mással? Ha valaki beszáll tôkével, az
a maga osztalékát is elviszi. Nem volt ez külföld-ellenesség,
mert ezzel is sokat vádoltak minket, a forgalmunk 95 száza-
léka most is külföldre megy és nagyon szeretjük a külföl-
dieket, de lehetôleg mint üzletfeleket.

Azt büszkén mondhatom, hogy sok magyar mrp-s vál-
lalathoz képest –  kb 150 hasonló nagyságrendû, elvileg
ugyanilyen formában mûködô vállalatról van szó – nálunk
ténylegesen megvalósult a munkavállalói részvényesség.
1989-ben sem és azóta sem merült föl soha, hogy egy bizo-
nyos csoport valamilyen többletre tartson igényt. A legtöbb
mrp-s vállalatnál éltek a törvényadta lehetôséggel és általá-
ban a vezetôk meg egy-két kiválasztott alkalmazott alakí-
totta meg a dolgozói részvénytársaságot. Ezt nálunk is meg
lehetett volna csinálni, hogy a Vállalati Tanács tagjai meg-
alakítják a részvénytársaságot vagy kft-t, megvesszük és
azt mondjuk, hogy a dolgozóké, de a másik ezerötszáz
ember marad továbbra is alkalmazott.

Országépítô: Az összes dolgozónak van részvénye?
Kovács József: Igen, kivétel csak az, aki még nincs egy

éve munkaviszonyban, mert ez feltétel; aki betölti, az rész-
vényessé válhat, nem kötelezô, de mindenki él a jogával.

Országépítô: Honnan vannak új részvények?
Kovács József: Az mrp törvény kötelezi a válalatot arra,

hogy minden munkavállaló részvényessé válhasson. A tu-
lajdonviszonyok egész pontosan olyanok, hogy 25 százalék
az államé, 25 százalék az mrp-szervezet együtt tartott rész-
vénycsomagja és 50 százalék egyéni tulajdonban van. Az
együttartott, nem nevesített 25 százaléknak az osztalékát
részben a privatizációs törlesztéshez használtuk, de lehet
belôle részvényt is vásárolni, ha van eladó. Például a nyug-
díjasok felkínált részvényeit meg kell venni, így szaporodik
a közös részvénymennyiség, ami jelenleg 28 százalék felett
van. Ebbôl juttathatunk az új dolgozóknak.

Országépítô: Az igazgatóságnak kik a tagjai?
Kovács József: Az igazgatóságot a közgyulés választja.

Az elsô igazgatóságot az egyetlen tulajdonos, az állam

nevezte ki, ebben egy herendi ember sem volt, én sem,
mint vezérigazgató. Amikor a privatizáció megtörtént, ak-
kor az 1993. december 11-i közgyûlésen a tulajdonosok
úgy döntöttek, hogy teljesen új igazgatóság jöjjön létre. A
törvény szerint az igazgatóság a részvénytársaság legfôbb
operatív szerve, tehát a leglényegesebb döntésekkel kell
hogy foglalkozzék, amik hosszú távon meghatározzák a
vállalat sorsát. Ehhez tisztességes, széles körben elismert
emberek szükségesek, akik nem kötôdnek egzisztenciáli-
san a vállalathoz és lehetôleg egy nyelven beszélnek. Ma-
kovecz Imre, Mádl Ferenc, Schrammel Imre országosan
ismert nevek, tükrözik a vállalat filozófiáját, a kultúrához,
jogállamisághoz, mûvészethez, gazdálkodáshoz való vi-
szonyt. Van még egy kiváló közgazdásznô is, az egyedüli,
akit a legelso igazgatóságból megtartottunk, dr Simonné
dr Bagó Eszter, és a herendiek négy képviselôje, a nyugdí-
jas termelési igazgató, a gazdasági igazgató és az mrp szer-
vezet küldötte, aki a közgazdasági osztályvezetô, valamint
a vezérigazgató. Ez a névsor kifejezi azt, hogy jól akarunk
gazdálkodni, a hagyományokat akarjuk ápolni, magas mû-
vészeti tevékenységet akarunk folytatni, ezek az emberek
erre biztosítékot nyújtanak. Ez az igazgatóság most mondott
le, ugyan nem kellett volna, mert decemberben jár le az
ötéves mandátumunk, de a gazdasági év májusban zárul
és úgy gondoltuk, hogy szerencsésebb, ha a két közgyulés
egybeesik. Eezért ajánlottuk fel önként, hogy most vá-
lasszanak új igazgatóságot a tulajdonosok. Ez zajlik most
két részközgyulés formájában és nem vagyok benne biztos,
hogy újraválasztanak bennünket, fôként a pestieket, ez
ma délután ki fog derülni; vannak aggodalmaim, mert úgy
tunik, komoly veszélyforrás, hogy egyesek suttogó propa-
ganda formájában terjesztik, hogy az ilyen összetételû ve-
zetés nem kívánatos.

Országépítô: Úgy hallottam, hogy az ÁPV Rt-nek az
ön által is említett eladási szándékával összefüggésben van
a változtatásra vonatkozó igénye is.

Kovács József: Vagy van, vagy nincs, erre ezt tudom
csak mondani; volt valami alacsonyabb szintû próbálkozás,
ez nem nagyon kideríthetô. Amikor lemondtunk és elin-
dítottuk a tisztújítást, akkor a kisebbségi tulajdonostársat
tájékoztatnuk kellett, mondjon le ô is és elmondtuk, kiket
jelölnénk. Igazából az állam nem mohó, mert a 25 százalék
arányában kérhetne több, mint egy igazgatósági tagot, de
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ezt nem tette, egyhez ragaszkodik és azt elvárja, finoman
fogalmazva, hogy az meg is legyen választva, akkor ô min-
denki mást megszavaz. Ez volt a bevezetô, ott voltunk Mádl
Feri bácsival, meg egy másik igazgatósági taggal ketten
Herendrôl és nagy egyetértés volt, nagy tisztelettel voltak
Feri bácsi iránt. Utána azt hallot-
tuk, hogy bizonyos körök azt
mondták volna, hogy két ilyen
habitusú vagy elkötelezettségû

ember, mint Makovecz és Mádl egy szocialista kormányzás
idején talán sok egy igazgatóságon belül. Ez néhányunkat
eléggé zavart, engem mindenképpen, ezért felhívtam az
ÁPV Rt elnökét, én azt hiszem, ô tényleg nem tudott errôl,
ugye, a telefonbeszélgetés közben az ember nem látja az

arcot, de azt hiszem, hogy nem tu-
dott róla, és azt mondta, hogy ôt ez
nem érdekli, ô nem akar politikát
vinni a választásba, de el tudja kép-

Turányi Gábor: a kulturális és kereskedelmi
központ végleges kiviteli terve – földszinti
alaprajz és metszetek; fent: az együttes
modellje a parkoló, illetve a Kossuth Lajos
utca felôl.



35

zelni, hogy alacsonyabb szinten volt ilyen próbálkozás.
Ennyit tudok a dologról. Nincs okom feltételezni, hogy
félrevezettek volna. Egy biztos, hogy egy szocialista ÁPV
Rt, ha több tulajdona volna, akkor más igazgatóságot támo-
gatna. Ami az ügy kapcsán fölháborító, az az, hogy Mádl,
Makovecz, Schrammel bármilyen politikai meggyõzõdésû
is, itt nálunk az igazgatósági üléseken soha nem foglalkozik
pártpolitikával, hanem a manufaktúra ügyeivel. Az más
kérdés, hogy van itt egy meghatározott szellemiség, ez
természetes dolog.

Országépítô: Úgy tudom, volt egy nemzetközi próbál-
kozás a herendi termékek lejáratására néhány éve, ponto-
san mirôl volt szó?

Kovács József: Ez nem függött össze a privatizációval.
Nagyon régóta és folyamatosan hamisítanak herendi porce-
lánt, erre még büszkék is lehetnénk, persze nem örülünk
neki. Kétségtelen, hogy a mai napig folyik hamisítás, ahogy
tudjuk, csak Magyarországon; amit hamis herendiként árul-
nak külföldön, az mind itt készül valahol. Ez részben a
korábbi vállalatvezetés bûne, mert egészen 1990 ôszéig
óriási mennyiségben adtak el itt Herenden selejtes minôsé-
gû fehér, festetlen porcelánt. Egy szûklátókörû gondolko-
dás jegyében a minimális bevételért felvállalták a hamisítás
kockázatát ahelyett, hogy kevesebb selejtet gyártottak vol-
na. Ezt a fehérárut bárki megvehette és ennek egy részét
otthon használták fel, de a hamis áru alapját is ez képezi.
A másik dolog, hogy a belsô fegyelem is lazább volt, való-
színûleg sokat ki is loptak a gyárból; amit a fônöknek sza-
bad volt, azt a beosztott is megtette, és ezeket aztán valahol
megfestik. Egyik-másik helyet ismerem is, csak nem tudom
bizonyítani. Jónéhány ilyen feljelentésünk volt már, most
is vannak folyamatban, de szomorúan kell mondanom,
hogy egyetlen esetben sem volt eredményes a rendôrségi
vizsgálat, a delikvensek azt mondják, hogy a lengyel piacon
vették a porcelánt, onnan kezdve a tettes ismeretlen. Abban
reménykedem, hogy elôbb-utóbb elkopik  a régen eladott
fehéráru, ma már szigorú a belsô ellenôrzés is és a szelle-
miség is megváltozott, ma már nem illik lopni.

Országépítô: Schrammel Imre beszélt a porcelánmanu-
faktúrák szövetségérôl. Miben áll az együttmûködés?

Kovács József: A pontos megnevezés: Európai porce-
lánmanufaktúrák munkaközössége. Ez nem hivatalos
egyesület, mert így szabadon meghatározhatjuk, hogy kit
tartunk érdemesnek az együttmûködésre. A tagok: Augar-
ten (Bécs), a berlini királyi manufaktúra, Herend, a lud-
wigsburgi manufaktúra (Baden-Württemberg), Meissen és
Sévres (Párizs). Laza, baráti együttmûködésrol van szó,
tehát nem gazdasági-kereskedelmi szövetségrôl. Ami
összeköt, az a manufakturális jelleg, a kézmûves hagyomá-
ny, amit hosszabb-rövidebb ideje fenntartunk; Meissen
1710 óta létezik, ô volt az elsô Európában, Herend pedig
a legfiatalabb az 1826-os alapítással, bár Bécs büszke a
második helyére (1718), de azt az üzemet 1864-ben bezár-
ták és 1922-ben egy másik üzem folytatta a tevékenységét.
Az a célunk, hogy a kézmûvességben rejlô többletértéket
sikerüljön tudatosítani a nagyközönségben és érvényesíteni
a kereskedelemben. Az ismeretterjesztés érdekében min-
den évben van egy közös rendezvényünk, tavalyelôtt Pes-
ten, most éppen a napokban Németországban, ahol az

egyes manufaktúrák egységes módon mutatják be a termé-
keiket. Nem versengésrôl van szó, hanem a közös kulturális
értékek bemutatásáról. Herend mint a legnagyobb és gaz-
daságilag legerôsebb manufaktúra komoly kezdeményezô
és idônként a többieket támogató szerepet játszik.

Országépítô: Milyen a többiek gazdasági helyzete?
Kovács József: Lényeges különbségek vannak, Sévres

fennállása óta, 1756, ha jól tudom, sosem törekedett gazda-
sági tevékenységre. XV. Lajos alapította, mindig királyi,
aztán köztársasági, császári tulajdonban volt, stb., most a
kultuszminisztériumhoz tartozik, költségvetésbôl gazdál-
kodik, gazdasági szerepe nincs, az alapvetô tevékenysége
az, hogy az államfô és a külképviseletek protokollcéljaira
gyártson  porcelánt és a párizsi bemutatótermükben egy-
két darabot lehet esetleg vásárolni. Meissen helyzete koráb-
ban az NDK-ban olyan volt, mint a mienk, most tartományi
tulajdonban lévô kft. Szászország deklarálni akarta, hogy
Meissent nemcsak szász vagy német, hanem világörökség-
nek tekinti. Azt is mondják, hogy nem akarják anyagilag
támogatni, de ha szükség lenne rá, nyilván megtennék.
Erre egyelôre nem szorulnak rá. Az igazgatóság elnöke a
szász miniszterelnök, az igazgatóság tagjai miniszterek,
államtitkárok, a gazdasági élet közismert szereplôi. A berli-
ni manufaktúra is kft, tulajdonosa a berlini szenátus. Saj-
nos éppen ezekben a napokban jutottak el hozzánk arról
keringô hírek, hogy csôdbe jutott volna. Attól függôen,
hogy melyik párt irányítja a várost, az üzem vezetése is
változik. Évtizedek óta tart a katasztrofális gazdasági hely-
zetük. A ludwigsburgi manufaktúra nullszaldós, tulajdo-
nosa 25 százalékban a württembergi királyi ház, azon kívül
a tartomány és Stuttgart városa. Augarten Bécsben szintén
kft lett, de a fô tulajdonos az osztrák állami bank tehát
tulajdonképpen az állam. Gazdasági eredménye szerint
Herend és Meissen után a harmadik, elfogadható.

Országépítô: Nincs is több manufaktúra a világon?
Kovács József: Van még egy, sajnálatos módon azonban

nem akarnak tudomást venni rólunk, ez a volt bajor királyi
család által létrehozott alapítvány tulajdona. A Münchenben
lévô nymphenburgi manufaktúráról van szó, ôk szélsôséges
módon ôrzik a kézmûves hagyományokat, semmilyen
technikai újítás jogosultságát nem ismerik el, a világításhoz
szükséges áramot is vízikerékkel maguk állítják elô. Egyéb-
ként nagyon sokan használják a  manufaktúra elnevezést,
mert felismerték a hagyományra történô hivatkozás piaci érté-
két, de nem felelnek meg azoknak a kritériumoknak, amiket
mi felállítottunk: legyen meg a teljes gyártási folyamat, egy
helyen készüljön a fehér porcelán és a dekorált késztermék;
a józan ész határain belül hagyományos kézi munkával ké-
szüljön, lehet például modern kemencéket használni, de a
megformálás és a festés kézzel történjék; legyen saját kultúr-
történeti hagyománya; és a termeléshez kapcsolódó saját
szakmunkásképzô intézménye. Ezeknek csak mi hatan fele-
lünk meg és ahogy említettem, Nymphenburg.

Országépítô: Meglepett, amikor hallottam, hogy egy
karneváli figura ára 7-800 000 forint. Mekkora piacuk van
az ilyen drága tárgyaknak?

Kovács József: Évente körülbelül egymillió darab por-
celánt készítünk. Nagynak is tûnhet ez a szám, de egy jó
minôségû tömegtermelésre berendezett gyár egy hét alatt
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megtermeli ezt a mennyiséget. Ebben az óriásvázától a
csészealjig minden benne van. Ezen belül a karneváli cso-
port néhányszáz darabot tesz ki, tehát ez még kevésbé
jelentôs mennyiség. Hogy mennyire eladható, az mi sem
tudtuk és nagyon kellemesen csalódtunk, mert amikor
elkészült a kollekció, azt gondoltuk, hogy újdonsága, érde-
kessége miatt a frankfurti vásáron megcsodálják, megün-
neplik és néhányat talán meg is vesznek. Az elsô napon
majdnem harminc darabot adtunk el és a vásár alatt annyi
rendelést vettünk föl, hogy most fô a fejünk, hogy fogjuk
tudni teljesíteni.

Országépítô: Ezek kereskedôk megrendelései?
Kovács József: Igen, szakkereskedôk, viszonteladók,

akik nagyon pontosan ismerik a keresletet.  A fogadtatás
nagyon pozitív volt. Ezt vártuk, de hogy ennyire kelendô
is, az nagy meglepetés volt. Hogy mennyit lehet belôle
eladni, az majd ki fog derülni, mi minden darabot száz
példányban készítünk el, amibôl egy a házi gyûjteménybe
kerül.  Ha a vásárlási ütem nem csökken és mi is gyõzzük
ezt a rendkívül igényes munkát, akkor néhány év alatt ezek
el is fogynak.

Országépítô: Schrammel Imre termékfejlesztési mun-
kája mennyire érinti a hagyományos termékstruktúrát?

Kovács József: Nem szükséges a kialakult termékszer-
kezetet megváltoztatni. A közmegítélés szerint kétes értékû
pikkelyes állatfiguráink továbbra is kellenek, ezek igen
keresettek és a vállalatnak bevételre van szüksége. Folya-
matosan kell új termékeket kínálni, de emellett a hagyomá-
nyos termékeinket is. A világ döntse el, hogy melyikre
van szükség. Meg kell mutatnunk, hogy nemcsak másolni
tudunk magas szinten, mert az vitathatatlan, – Viktória min-
tát 1851 óta készítünk töretlenül, – de újításokra is képesek
vagyunk. Ez a termékfejlesztés feladata. Nagyon nagy a
tervezô és a kereskedô rizikója is, hogy megtalálja-e azt
az irányt, amit elfogad a fogyasztó. Schrammel egyelôre
egy dologgal foglalkozik, porcelánszobrászattal; új, mással
össze nem tévaszthetõ karaktert kialakítva Herenden, de
mellette más tervezõink is vannak és más fejlesztési irá-
nyok. Ugyancsak Frankfurtban mutattunk be nagyon izgal-
mas, anyagában színezett, modern megjelenésû étkészlete-
ket minden díszítés nélkül.

Országépítô: A többiek milyen irányban indultak el?
Kovács József: Nem szívesen minôsítem ôket, mert na-

gyon jó a kapcsolat közöttünk. De példaként azért említe-
ném a meisseni és a berlini üzemet, ahol komoly termékfej-
lesztés folyik. Meissenben mindig világhírû mûvészek dol-

goztak és folyamatosan kínáltak új termékeket. Most piacra
dobtak egy, az ô festési hagyományaiknak megfelelô kis,
groteszk figurákból álló sorozatot, a kis méretbôl követke-
zik, hogy árban is a szélesebb közönségnek szánják. A
berliniek elkezdtek nonfiguratív, szoborszerû tárgyakat ké-
szíteni fehér porcelánból, ezeket objekteknek nevezik, és
azt mondják ez a jövô évezred mûtárgya. Ezek olyan magas
árfekvésûek, mert kézzel csinálja ôket a német órabérben
jól fizetett szakember, hogy nincs semmilyen összhang az
ár és a termék között. Mi az igényes és a hagyományt is
ôrzô termékek irányába indultunk, ami természetesen ma-
gas árat is jelent. Schrammel figurái ôsi herendi mintákba
vannak öltöztetve. A hagyományos termékeink közül is
mindig azt mutatjuk, amin szemmel látható a kézmûves
technika. Egyre inkább egyedül maradunk ezzel a szemlé-
lettel, más nem merte felvállalni ezt az irányt, amikor egyre
nagyobb a verseny a piacon. A világ kerámia- és porcelán-
ipara a szó szoros értelmében csôdben van évek óta, gyá-
rak mennek tönkre. Ebben a helyzetben Meissen viszony-
lag olcsó kategóriát ajánl, olyan vásárlóréteget céloz meg,
ami inkább a gyárak vevôje kellene hogy legyen, de a
márkanév mégis elcsábítja. Mi azt mondtuk, hogy meg-
próbáljuk azt az „abnormális”, nagy merészséget igénylô
utat járni, hogy azt a nagyon kis réteget akarjuk elérni,
amely még mindig hajlandó komoly pénzt áldozni a tény-
leg mûvészi színvonalú porcelánra.

Országépítô: A mostani fejlesztések hogy szolgálják
ezt a kereskedelempolitikát? A dekonjunktúra idején mi-
lyen források állnak rendelkezésükre?

Kovács József: Ezeket a kérdéseket sajnos házon belül is
gyakran felteszik, pedig ott már évek óta hallják az érveket
és döntöttünk is beruházásokról. Kétségtelen, hogy nekünk
is vannak gondjaink, de ezeket nem lehet a többiekéhez ha-
sonlítani, nálunk nem voltak elbocsátások és van elég mun-
kánk. A válasz röviden az, hogy ha a vállalat olyan helyzetben
van, hogy meg tudja elôzni az összeomlást vagy a helyzet
romlását, akkor most kell lépnünk. Már egy-két évvel ezelôtt
kellett volna. Olyan beruházásba fogtunk, ami a dolgozóink
számára a munkahelyük megôrzésének is fontos eszközét
jelenti; hírünk, színvonalunk emelése révén biztosabb érté-
kesítési lehetôséget teremtünk. Mi kell ehhez? Mi a világ egyik
legdrágább luxustermékét gyártjuk. Aki eljön ide Herendre,
megnézi a kis múzeumunkat, ami nagyon értékes, de nagyon
kis létesítmény. Bemegy az Intertourist-tól örökölt bódéba,
ami egy lángossütöde színvonalú bolt, és ott egy étkészletért
elkérünk öt-hat milliót. A diszharmónia a propagált kultúra,
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hagyomány, érték és a valóságos környezet között óriási.
Ennek így nincs jövôje. Nincs megfelelô infrastruktúra, nincs
megfelelô illemhely, étkezési lehetôség stb. Évente jön mint-
egy százezer turista, ennél mi többet akarunk, és nekik az
otthon megszokott színvonalon kell biztosítanunk a kiszol-
gálást, egy üzletet, ahol megnézhetik nemcsak a terméke-
inket, hanem azt is, hogy hogyan kell egy asztalt velük meg-
teríteni, egy elegáns kávéházat, ahol a kávéjukat herendi por-
celánból ihatják meg. Az úgynevezett kis manufaktúrában
megnézhetik, hogy az üzemen belül, ahová nem mehetnek
be, hogy folyik a porcelán készítése, oda fogunk telepíteni
15-20 munkást, akik az egyes munkafázisokat a látogatók
elôtt végzik, akik megfelelô idegenvezetéssel mindenre
magyarázatot kaphatnak.

Mindezt olyan építészeti együttesben szeretnénk meg-
oldani, ami a manufaktúra színvonalát képviseli. Ez a kul-
turális-kereskedelmi központ épül most a bejárattal szem-
ben. Szeretnénk itt egyéb kulturális programokhoz, kiállítá-
sokhoz, zenei rendezvényekhez lehetôséget biztosítani.
Legyen emlékezetes a herendi látogatás, jöjjenek ide vissza
és hagyják itt a pénzüket. Nemcsak a vendégeket szolgáló
funkciók fontosak, ez az épület és a felújítások az egész
környezet színvonalát emelik. Építünk még egy nemzet-
közi színvonalú tekepályát is, mert elsôosztályú csapatunk
van, nem lenne szabad elfelejtenünk, hogy e létesítmények
mindnyájunk életének minôségét, egész környezetünket
javítani fogják. Hogy mibôl tudjuk ezt finanszírozni? Szeren-
csére a saját nyereségünkbôl. Nagy valószínûséggel nem
is lesz szükségünk egy fillérnyi hitelfelvételre sem. Az or-
szág termelô vállalatai között évek óta a legsikeresebbek-
hez tartozunk, abszolút eredményességi mutató tekinteté-
ben a 25-30. hely körül. Ez olyan vállalatok között, mint a
MOL, meg a MÁV, nagyon elôkelô helyet jelent. Ugyanak-
kor mi teljesen magunkra vagyunk utalva, mint magáncég,
semmilyen helyzetben nem számíthatunk felsô segítségre.

Országépítô: Milyen a viszony az önkormányzattal, mi-
lyen szerepet tölt be a manufaktúra a település életében?

Kovács József: Herend háromezer lakosából nálunk
dolgozik az üzemi összlétszám, 1800 fô fele. Alig van csa-
lád, amely ne volna közvetlenül érintve a manufaktúrában,
a településen az egykori városlôdi, most herendi majolika-
gyáron és az erdészeten kívül legfeljebb a szolgáltatás terü-
letén vannak még munkahelyek. Ha a manufaktúra tönkre-
menne, vége lenne a településnek is.

A szociális jellegû tevékenységünk az üzemen belül
nagyon jól szervezett, akkor tudtuk kiterjeszteni a szociális

hálót, amikor másutt az országban az megszünt vagy
gyengült. Van például egy úgynevezett menürendszerbe

foglalt, alanyi jogon járó juttatás, ami azt jelenti, hogy
minden dolgozó meghatározott keretösszeget
költhet az általunk meghatározott célokra, mint

nyugdíjpénztár, üdülés, lakásépítés, tanulás. Az ala-
pítványaink már lakossági szinten jelentenek elô-
nyös lehetôségeket a sportolásban, oktatásban,

môvelôdésben. Az önkormányzat helyett tartjuk
fenn az óvodát, nagyban hozzájárulunk a települési

infrastruktúra fejlesztéséhez. Mégis elôfordul,
hogy az önkormányzat, pontosabban egyes
szûklátókörû tagjai egyrészt irreális anyagi

elvárásokat támasztanak a manufaktúrával szemben,
másrészt megnehezítik vagy megakadályozzák a közösség
érdekeit szolgáló terveink megvalósítását.

Minden anyagi biztonság és az országos viszonylatban
kiemelkedô fizetés ellenére sok embernek jelent ez a hely-
zet visszaesést ahhoz képest, amit korábban a hamis valuta-
árfolyamok kihasználásával tudott keresni. A forintért a
helyi boltban olcsón vásárolt és valutáért feketén vagy a
nyolcvanas évek végén már szinte a nyílt utcán át drágáb-
ban eladott porcelán éveken át a gyors meggazdagodás
lehetôségét  jelentette. Ennek már vége van, talán ez is
egyik oka az eléggé jellemzô társadalmi-politikai közöm-
bösségnek, érdektelenségnek.

Országépítô: Régen természetes volt, hogy minden he-
rendi lakosnak helye van a gyárban. Mi a helyzet ma?

Kovács József: A helyzet megváltozott, de ahogy mond-
tam, mi csak kivételes, indokolt esetben bocsátottunk el
dolgozókat és létszámleépítést csak korengedményes
nyugdíjazás formájában hajtottunk végre, ami a vállalatnak
a nyugdíjterhek átvállalása miatt nagy anyagi áldozatot
jelentett. Mi a filozófinknak megfelelôen egy, a huszadik
század végén tulajdonképpen elavult, de természetesen
részben éppen ezért különleges értéket létrehozó kézmû-
ves termelési módot tartunk fenn, ami miatt a bérek jelentik
a legnagyobb vállalati költséget, ehhez a munkaerô színvo-
nalának folytonos emelése szükséges. Az átlagéletkor ná-
lunk 30 év, és nagy súlyt fektetünk az utánpótlás minôségé-
nek javítására. A szakiskolánkba – a sértôdések és részre-
hajlás elkerülése miatt, valamint a színvonal megtartása
érdekében titkos – felvételivel lehet csak bejutni és nagyon
magasra állítottuk a mércét az általános mûveltségre vonat-
kozóan is. Arra nincs idônk, hogy mi tanítsuk meg a magyar
történelmet a jelentkezôknek, a dolgozóinktól meg elvár-
juk annak ismeretét. Az iskolában komoly mûvészettörté-
net, szakmatörténet tanítás is folyik, de sokkal kisebb lét-
számmal, mint a korábbi években. A tanulók nagyobb ré-
sze jön az ország más részeibôl, mint régebben. Remélem,
hogy ennek az elitképzésnek az eredményét rövidesen a
termelésben is érezni lehet majd.

(Herend, 1998. április 28., délelôtt)
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