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Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló
46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 91 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani Dr. Orbán
Viktor, miniszterelnökhöz,

„El tudjuk-e kerülni Pápa térségében a húsgyár felszámolásából ered ő szociális katasztrófát? ”
címmel,

amelyre a választ írásban kérem,

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Magyar Országgyűlés 2013. szeptember 9-i ülésén a napirend előtti felszólalását követő
viszontválaszában ezt mondta : ". . .arra szeretném felhívni a figyelmüket, hazánk érdekében ,
megfogadva a köztársasági elnök úrnak a tanácsát: várjanak, várjanak egy kicsit a kampánnyal .
Előtte még dolgoznunk kellene az ország javára." Ezen gondolatok jegyében fordulok most Önhöz ,
az előbb említett ülésnapon feltett azonnali kérdésemmel kapcsolatban .

A szeptember 9-i ülésen a politikai vita hevében nagy valószínűséggel félreérthettük egymást, hisze n
én nem támadtam meg Ont, illetve Önöket a válaszát követ ően. Egyszerűen csak megismételte m
javaslatomat, amely véleményem szerint megoldást jelent a Pápai Húsüzem kérdésében .

Amint az Ön előtt is ismert : súlyos gondokkal küzd Pápa térségének legnagyobb foglalkoztatója .
Nagyjából kétezer családot érint az a cs ődeljárás, amibe a vállalkozás került . Ugyan a tavasz során
volt kormányzati intézkedés, aminek a segítségével az üzem önkormányzati tulajdonba került, de
most a térségben élőknek úgy tűnik, mintha a kormány elengedte volna az önkormányzatnak é s
ennek a vállalkozásnak a kezét .

Láttunk, látunk er őfeszítéseket is, amelyek a termelők irányába tett lépések . Tudjuk, hogy a
beszállítók valamilyen módon kártalanításban részesülnek, de csak részleges kártalanítás történik ,
hiszen a követelt összeg nagyjából feléről van szó . Azaz - a jelenlegi információk alapján úgy t űnik
legalábbis - lesz egy olyan termelői és egyéb beszállítói kör, amely semmilyen kártalanításban nem
részesül . Mindezek mellett arról sem tudnak az érintettek és a veszélybe került dolgozók családjai ,
hogy mi fog történni október után, amikor az utolsó béreket még a cég ki tudja fizetni . Főleg akkor
nem tudni, hogy mi következik, ha felszámolási eljárás is indul a cs ődeljárást követ ően .

Miniszterelnök úr, Ön arcátlansággal vádolt engem, amikor kitértem arra, hogy Magyarországon a
teljes élelmiszeripar veszteséges . Ez az ágazatot sújtó különadók, illetve a feketegazdaságot er ősítő
27 %-os általános forgalmi adó következménye . Lehet ezt támadásnak vélni, de a tények az t
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mutatják, hogy például a húsipari ágazat 2010-ben még eredményes évet zárt, majd 2011-ben má r
minden érintett húsipari vállalkozás veszteségessé vált .

A kormányzásunk alatt a pápai üzem megvásárlásához adott az MFB hitelt, amely gondosa n
előkészített termék volt . A forrás 90 százaléka az eszközök, az épületek, az állattartó telepek, illetve
a készletek megvásárlását szolgálta . Ezeket senki nem vitte el . A tulajdonosi körbe pedig bekerült a z
önkormányzat is, aminek ellenőrzési jogát senki nem korlátozza. Az egyéb „zűrös” ügyek
emlegetése szerintem nem más, mint figyelemelterelés, de most nem ez a legfontosabb probléma .

Tisztelt Miniszterelnök Úr !

Ön is pontosan tudja, hogy Pápa térségében a húsüzem - az Ön szavaival élve - „egy komoly, fontos,
talán pótolhatatlannak is mondható vállalat” . Az érintett dolgozók és családjaik miatt éppen ezér t
javaslom, hogy tegyük félre politikai ellentéteinket . Annak érdekében, hogy az érintett munkahelyek
megmaradjanak és elkerüljük Pápa térségében a húsgyár felszámolásából ered ő szociáli s
katasztrófát, teszem fel Önnek kérdéseimet :

1. Az MNV Zrt.-nek, amint felszámolásra kerül sor - ami nem kellene, hogy bekövetkezzen ,
mert utána biztos, hogy nem oldódik meg a probléma -, száz forintért opciós vételi joga van .
A felszámolást mindenképpen meg kellene el őzni. Az önkormányzat száz forintért biztosan
eladná a gyárat az MNV Zrt .-nek. Az MNV Zrt.-nek van forrása, vállalkozói vagyona,
nyereséggel dolgozik. Kérdezem Önt: megfelelő vizsgálatok és előkészítés után
elképzelhetőnek tartja-e a beavatkozásnak azt a módját, hogy az MNV Zrt. átvegye a
cég irányítását és tulajdonát? Úgy gondolom, erre lehetősége is van az opciós szerz ődés
alapján. Miután az MNV Zrt . a kormány segítségével lerendezi a tartozásokat, egy
reorganizáció keretében újraindíthatná a gyárat .

2. Elképzelhetőnek tartja-e, hogy az azonnali kérdésemre adott viszontválaszában elhangzott
gondolatokat - „ . . .azt tudom mondani, államtitkár úr, hogy a pápaiak számíthatnak ránk, de
ön sajnos nem”- félreteszi, és eredeti felajánlásából kiindulva - „ . . .ha az államtitkár úrnak
egyébként erre vonatkozóan bármilyen javaslata van, azt örömmel fogadjuk” - lehetőséget ad
arra, hogy, mint a térség egyik országgyűlési képviselője, személyesen is egyeztesse k
Önnel ebben a kérdésben? A helyzet mielőbbi megoldása érdekében bármely Ön által adot t
időpontban állok rendelkezésére .

Megtisztelő válaszait köszönöm !

Budapest, 2013 . szeptember 11 .
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