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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján
K/12165. számon, „El tudjuk-e kerülni Pápa térségben a húsgyár felszámolásából
eredő szociális katasztrófát?” címmel Miniszterelnök úrhoz címzett írásbeli kérdésére
illetékességből a következő választ adom .

Kérdéseivel összefüggésben mindenekelőtt tájékoztatásul megjegyezném, hogy a cé g
2009-2010 évben eredményes gazdálkodást folytatott, azonban 2011-ben az ágazat
hasonló nagyságrendű társaságaihoz hasonlóan a cég gazdálkodása már vesztesége t
mutatott. A veszteség okaként megnevezhető az élősertés felvásárlási árának, és az amúgy
is rendkívül magas takarmányáraknak a radikális emelkedése, de mindenekelőtt a cég
korábbi vezetése által meghozott döntéseiben és gazdasági cselekedeteiben kell keresni a
magyarázatot . Arról nem is beszélve, hogy az előző kormányzat milyen összegű forrásokat
biztosított a cég számára .

Felhívnám Képvisel ő Úr figyelmét, hogy 2009-ben az akkori állami vezetés egy 2008 .
decemberi kormányhatározat alapján utasította a Magyar Fejlesztési Bank (a továbbiakban :
MFB) Zrt .-t az akkor még két tagból álló Pápai Csoport részére történő hitel nyújtására ,
amelyre az állam 80%-os készfizető kezességet vállalt . Az utasítás alapján 5,522 millió Ft
összegű hitelkeret került jóváhagyásra. A hitelekből az akkor alapított Pápai Hús és Pápa-
Ser a felszámolótól megvásárolt minden, a termelés folytatásához szükséges vagyoneleme t
(ingatlanok, gépek, berendezések, készletek, állatállomány, márkanevek), de min t
mindannyian tudjuk, ez a forrás sem bizonyult elegendőnek.
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Tekintettel a Pápai Hús Csoportnak a térség gazdaságában, kiemelten a foglalkoztatá s
fenntartásában (közvetlenül több, mint 1000 fő munkavállalót foglalkoztat) és az
állattenyésztő gazdaságok integrációjában betöltött fontos szerepére (jelenlegi helyzetben
is hetente 3300 hízót vág), a Kormánynak be kellett avatkoznia, ezért a Pápa i
Önkormányzat pénzügyi szerepvállalása révén a Pápai Hús Csoport finanszírozás i
pozíciójának javítására törekedett . Az érdekelt felek által kidolgozott pénzügyi csomag
részelemeként Pápa Város Önkormányzata megvásárolta a DEDEKO Kft .-nek és a
Nyugat-Agro Kft .-nak a Pápai Hús 1913 . Kft .-ben fennálló 40-40%-os, illetve a Pápai
Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló Kft .-ben fennálló 40-40%-o s
tulajdonrészét. Továbbá Pápa Város Önkormányzata 1280 millió Ft összeg ű , a Pápai Hús
1913 . Kft.-ben végrehajtandó készpénzes tőkeemelésről döntött, amelynek pénzügyi
rendezése teljes egészében megtörtént. Mindezen túlmenően Pápa Város Önkormányzata
1,20 millió forint összegű tagi kölcsönt nyújtott a Pápai Hús 1913 . Kft ., és 37 millió forint
összegű tagi kölcsönt nyújtott a Pápai Szeletelt és Darabolt Hústermékeket Csomagoló
Kit számára, amely összegek átutalása 2013 . április 18-án és május 6-án megtörtént .

Mindezek mellett márciusban arra kényszerült a Kormány, hogy döntsön az MFB Zrt .
által nyújtott hitelek 2013 . június 15 . - 2014 . december 15 . közötti időszakban esedékess é
váló teljes adósságszolgálatának (tőke és iramatfizetés) átütemezésér ől, tőkésítésérő l .

A Pápai Hús 1913 . Kft . helyeztének javítása érdekében 2013 . július 3-ai hatállyal a
PÁPAI HÚS 1913 Kft .-nek és a PÁPA-SER Kft .-nek a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelent őségű gazdálkodó szervezetté
minősítéséről szóló 251/2013. (VII. 3 .) Korm. határozat a csődeljárásról és felszámolási
eljárásról szóló törvény szerinti stratégialaig kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervvé
minősítette a Pápai Hús 1913 . Kit-t és a Pápa-Ser Kit-t .

Jelezni szükséges továbbá, hogy az el őző menedzsment úgy adta át az új cégvezetésnek
a Pápai Hús 1913 . Kft .-t, hogy bizonyos nagyon fontos információkat eltitkolt . Az pedig ,
hogy a termelők jelentős részének az él ősertés ellenértékét nem fizette ki a cég, abbó l
adódik, hogy amikor a régi menedzsment távozott a cégt ől -- akik egyébként beszállítók is
voltak —, a maguk által beszállított élő állatok ellenértékét kivették a cég kasszájából . Ezért
véleményem szerint az el őző vezetés büntetőjogi felelőssége nem kerülhető meg, amelyet
kellőképpen alátámaszt, hogy az ügyben már folyik büntet őeljárás .

Mint az Képviselő Úr előtt is bizonyára ismeretes, a Vidékfejlesztési Minisztériu m
2013 . augusztusának végén meghozta azt a döntést, hogy lehetőség szerint legkésőbb
október végéig saját forrásból, úgynevezett de minimis keretb ől fizeti ki a Pápai Hús 1913 .
Kft azon élőállat beszállítóinak kintlévőségét, akik esetében a ki nem fizetett követelé s
összege fejenként kevesebb, mint 2,5 millió forint . A tárca rendelkezésére álló adatok
szerint ez a lehetőség összesen 122 termel őt érint. A meghozott támogatási döntéssel
összefüggésben fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Pápai Hús 1913 . Kft .-vel szemben
fennálló élőállat, azon belül is elsősorban élősertés beszállító hitelez ői igények közel 667
millió forintot tesznek ki, amely közül a fent megnevezett 122 termelő jogos követelési
igényének a kielégítése az elsődleges és az egyik legfontosabb kérdés . A hozzávető legesen
667 millió forint összegű hitelezői igény tartalmazza még azon él ősertés beszállítók
kintlévőségeit is, akik fejenkénti követelési igénye meghaladja a 2,5 millió forintot .
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Álláspontom szerint mind a teljes kintlévőség összege, mind pedig a nagyobb élőállat
beszállítók követelési igénye is igencsak tetemes . Ebből következően kellő
körültekintéssel kell eljárni a nagyobb termel ők hitelezői igényeinek kielégítése terén .

Azt azonban Képviselő Úr sem vonhatja kétségbe, hogy ha a tárca a kistermelők javát
szolgáló támogatási döntését követően a hatályos jogszabályok adta keretek között a lehet ő
legrövidebb – nevezetesen alig 2 hónapos – id őtartam alatt biztosítja a kifizetéseket, akko r
arra nyilván a nagyobb termelők esetében is minden bizonnyal törekedni fog . A Kormány
olyan bajt kíván igencsak rövid idő alatt orvosolni, amelyet a Pápai Hús 1913 . Kft. korábbi
vezetése nem 2 hónap alatt, hanem ennél jóval hosszabb időn keresztül idézett el ő .
Nevezetesen a termelők megélhetésének, és a cég működőképességének
veszélyeztetettségét .

Remélem, hogy tájékoztatásom választ adott a Képvisel ő Úr részéről felmerül t
valamennyi olyan kérdésre, amely a tárca feladat- és hatáskörét érinti .

Budapest, 2013 . szeptember

Üdvözlettel:
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