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Napirend:

1.  A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása helyzetének vizsgálata

a 2003-2010-ig terjedő időszakban

2. Egyebek
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Az ülés résztvevői:

A bizottság részéről megjelent:

Elnököl: Herman István Ervin (Fidesz), az albizottság elnöke

Dr. Lenhardt Balázs (Jobbik), az albizottság alelnöke

Ékes József (Fidesz)

Seszták Oszkár (KDNP)

Helyettesítési megbízást adott:

Magyar Anna (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz),

Dr. Nagy István (Fidesz) Seszták Oszkárnak (KDNP).

Meghívottak részéről:
Hozzászólók:

Dr. Veres János (MSZP)

Maradi Péter, az ERFO Nonprofit Kft. humánerőforrás és koordinációs igazgatója

Kiss Sándor, Szegedi SZEFO Zrt. vezérigazgatója

Szabó György, a Főkefe Nonprofit Kft. igazgatója

      Jelen voltak:

Csereklyei Dániel, a Kézmű Nonprofit Kft. igazgatója

Dombovári Nóra, az Állami Számvevőszék számvevő tanácsosa
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 13 perc)

Az ülés megnyitása

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Nagy tisztelettel köszöntöm a bizottság megjelent tagjait, a vendégeket.

Megemlékezés Arnóth Sándorról

Engedjék meg, hogy szomorú kötelességemnek tegyek eleget, mielőtt napirendünk
elfogadására kerülne sor. Arnóth Sándor országgyűlési képviselő barátunk, kollégánk tragikus
körülmények között elhunyt. Éppen ezért arra kérem a tisztelt jelenlévőket, hogy emlékének
áldozzunk most egyperces felállással. (Megtörténik.) Köszönöm szépen.

Tisztelt Bizottság! A meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalására kerül
sor. A szavazás előtt megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy bizottságunk
határozatképes, tekintettel arra, hogy a 7 tagból 6 jelen van, természetesen a
helyettesítésekkel.

A napirend elfogadása

Ezek után a meghívóban kiküldött napirendi pontokra teszek javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, most kézfelnyújtással szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, hogy a bizottság egyhangúlag elfogadta napirendjét.

A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása helyzetének vizsgálata a
2003-2010-ig terjedő időszakban

Az 1. napirendi pontunk a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása
helyzetének vizsgálata a 2003-2010-ig terjedő időszakban. A kiküldött anyagok alapján
meghívott vendégeink meghallgatására kerül sor, az időlehetőség keretein belül.

Dr. Veres János meghallgatása

Tekintettel arra, hogy Veres János képviselőtársunk itt van, úgy gondolom, hogy
elsőként arra szeretnénk választ kapni tőle, hogy mi az összefüggés a két cég, Monteana (Sic!)
és a Monéta között. Parancsoljon!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Köszönöm a szót. Tisztelt Bizottság! Semmilyen
kapcsolat és kapcsolatrendszer nincs a Moneta Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft., illetve a
Monéta Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. között. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezek után a bizottság tagjainak szeretném átadni a szót.
Igen.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Ugyanezt a kérdést szerettem volna
feltenni. Az előző bizottsági ülésünkön Bernáth Ildikó szóbeli kiegészítésében egy cégnév
szerepelt, és döbbentemnek adtam hangot. Igazából át sem tudtam gondolni, így kérdésként
fogalmaztam meg. Képviselőtársam utánanézett a jegyzőkönyvben, ez minden szempontból
megnyugtató kérdésfeltevés volt Veres János képviselő úrhoz. Nem feltételeztem, és nem
feltételezem egy volt miniszterről, ez enyhén szólva ostobaság lett volna. Az első kérdés
kapcsán a legkönnyebben megválaszolható probléma ebben a kérdéskörben, mert
képviselőtársunk megjelent, és ez nem mindennapi fejlemény a korábbi szereplők részéről.

Ugyanakkor viszont a kisördög mégis ott bujkál bennem. Délután nagyon sok újságíró
kereste már aznap képviselőtársamat. Persze, 15 évvel ezelőtt, a névválasztáskor nem lehetett
tudni, ezt a kényelmetlenséget megakadályozni, hogy ugyanaz a cégnél legyen. Ez költői
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kérdés, nem kell rá válaszolnia nyilván, miért pont ugyanez a cég neve. Minek a rövidítése
ez? Erre a kisördögre választ kaphatnánk? Ez kényelmetlen, macerás. Miért ugyanazt a
cégnevet választotta mind a két cég? Illetve melyik választotta előbb, melyik később?

ELNÖK: Van-e még kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Veres János!

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Tisztelt Bizottság! A kérdésre a válaszom a következő.
Mi a cégnevet több mint 20 évvel ezelőtt választottuk, akkor a cégbíróság bejegyezte azt a
társaságot, amelyet Monéta Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-ként neveztünk el.
Azóta is ez a cégünk neve. Hogy a másik céget mikor és miért így nevezték el, fogalmam
sincs róla. Nem tartozik rám. Ha megnézik a magyar cégbíróságon, bármelyik képviselő 3
perces munkával megteheti, Monéta néven legalább 4 cég van bejegyezve, Moneta néven is
legalább 3 cég van bejegyezve Magyarországon. Azért lehet ezt megtenni, egyébként, ha
valaki utána érdeklődik, akkor megtudhatja, mert nemcsak egy szó alapján jegyzik be a
cégeket, hanem a tevékenységre utaló elnevezés is része a cégelnevezésnek. Ilyen értelemben
pontosan fogalmaztam, amikor azt mondtam, hogy a miénk a Monéta Kereskedelmi,
Szolgáltató és Tanácsadó korlátolt felelősségű társaság. A többi társaságnál valami eltér az
elnevezésben. A Monéta vagy Moneta kifejezés lehetséges, illetve bizonyos, hogy több
társaság nevében is megvan. Egyébként az ominózus cég, amiről önök tárgyaltak, nem
Monéta, hanem Moneta néven szerepel, ha pontosak vagyunk. Nekem más hozzáfűznivalóm a
dologhoz nincs, az én cégem ilyen értelemben nem érintett ebben a vizsgálatban. Köszönöm.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Még van egy kérdésem. Mit jelent a cég nevében a
rövidítés? Ez már csak kíváncsiság. Köszönöm szépen.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Ha a cég nevének azt az egy szavát nézzük, hogy
Monéta, ez egy latin kifejezés, magyar nyelvre lefordítva fémpénzt jelent.

ELNÖK: Képviselőtársam indoklása volt az, ami fölkeltette a figyelmünket, tekintettel
arra, hogy 35 ilyen cég szerepelt a cégnyilvántartásban. Monéta, Moneta, hadd ne soroljam
fel, de a tevékenységi körre utalt képviselőtársam. Igen ám, csakhogy itt a vizsgált Moneta
budapesti bejegyzett cég könyvvizsgáló és adótanácsadó kft.-ként szerepelt, de ha a
tevékenységi körét megnézzük, bizony ott már megváltozott munkaképességűek
pályázatírása, vizsgálata, és hadd ne soroljam föl, mi szerepel még. Itt van az a pont, ahol az
érdeklődésünk egy picikét ráfókuszált nemcsak az ön cégére, hanem minden Moneta vagy
Monéta nevű cégre.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Elnök úr, azt tudom mondani, hogy a mi cégünk ilyen
tevékenységet nem folytatott. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A számunkra alapvetően fontos kérdésre választ kaptunk,
mondván, hogy semmiféle kapcsolódási pont nincs az érintett céggel, a Monetával semmiféle
gazdasági tevékenységet a Monéta nem végzett.

DR. VERES JÁNOS (MSZP): Nemcsak hogy gazdasági tevékenységet nem végzett,
sem tulajdonosi, sem semmilyen más kapcsolat nincs a két társaság között.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Nincs.
Akkor köszönöm szépen, hogy idefáradt, a kérdéseinkre kielégítő választ kaptunk.
Természetesen a vizsgálat folytatódik tovább. Köszönöm szépen.
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Szűcs Erika is kapott egy fölkérést, hogy jelenjen meg a bizottság előtt. Ő tegnap este
küldött egy levelet, amelyben azt fejezi ki, nem érti, hogy mi a kérdés, mert az általa irányított
minisztérium készített tanulmányokat, de személy szerint ő nem. Ami itt a mi
érdeklődésünket fölkeltette, pontosan az volt, hogy egy tanulmány a mai napig is
megtalálható a minisztérium honlapján, illetőleg a Szocialista Párt honlapján is, amit Szűcs
Erika jegyzett. Ezt tehát továbbra is fogjuk vizsgálni, és az általa megküldött iratot
természetesen mindenkinek át fogjuk küldeni, hogy teljes körű információ részesei legyünk.
Minekutána a bizottság előtt nem jelent meg, de írásban jelezte észrevételeit, ezen tovább kell
lépni, és a kérdéskört továbbra is vizsgálni fogjuk.

Képviselő úr!

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Ebből az apropóból is szeretném jelezni tisztelt
kormánypárti képviselőtársaimnak, hogy indokolt lenne valamiféle szankcióhoz kötni a
bizottság előtti meg nem jelenést. Az elmúlt időszakban, ahogy látjuk, szinte sportot űznek
belőle a volt, elbukott balliberális kormányzati tisztségviselők, hogy alkotmányos
alapkötelezettségüknek nem tesznek eleget, és mindenféle kibúvókkal, fals indokokkal
lemondják a megjelenést. Igenis, egy gyors jogalkotásra lenne szükség, hogy ezt
kiküszöböljük, mert ez tényleg felháborító. Szükség lenne valamit ennek megoldására
kitalálni.

ELNÖK: Igen, köszönöm szépen. Teljesen összecseng a véleményünk, tekintettel arra,
hogy ez valóban nem járható út, és örömmel tudom tájékoztatni képviselőtársamat, hogy az új
alkotmánytervezetben ez fontos elemként szerepel. Parancsoljon, Ékes úr.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Továbbra is ragaszkodom ahhoz, hogy
a következő ülésre mindenképpen hívjuk meg Szűcs Erika volt miniszter asszonyt, hiszen az
anyagokból is kiderül az, hogy számos rendőrségi, hatóság eljárás, nyomozás indult meg
bizonyos ügyekben, és erről a minisztériumnak abban az időszakban is tudnia kellett. Választ
kell kapnunk mindenképpen azokra a kérdésekre, hogy a minisztériumban ezeket a dolgokat
az ő vezetése alatt hogyan reagálták le, milyen intézkedések születtek. Kérem, hogy a
következő ülésre újólag hívjuk meg.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Nyilván ez a kérdés nehezebben megválaszolható egy
volt miniszter részéről, és ezért nem jelent meg a bizottság előtt. A célja könnyen tisztázható
volt. Ugyanakkor viszont… Mindegy, nem folytatom tovább. Viszont ez nyilván sokkal
kényelmetlenebb és messzebb mutató téma, hogy nem vette a fáradságot a miniszter asszony,
hogy megjelenjen. Csak ennyit szerettem volna megfogalmazni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. E kérdéskörhöz van-e még kérdése, észrevétele
valakinek. (Nincs jelentkező.) Tekintettel arra, hogy képviselőtársunk nem jelent meg, ezt a
pontot levesszük a napirendről, és természetesen Ékes képviselő úr kérését a következő ülés
összehívásánál figyelembe fogjuk venni. Erről külön nem kell szavaznunk. Köszönöm szépen.

A meghívott állami cégek képviselőinek meghallgatása

Ezen túlmenően meghívót küldtünk négy állami cég igazgatójának, és kiküldtük a
kérdéseinket is. Az egyik ilyen cég az ERFO Nonprofit Kft. Szűcs Gábor ügyvezető igazgató
jelezte, hogy külföldi tartózkodása miatt képviselettel fogja jelenlétét biztosítani. Szabó
György ügyvezető igazgató a Főkefe Nonprofit Kft.-től szintén jelen van. Kiss Sándor
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vezérigazgató úr, Szegedi SZEFO Zrt. ugyancsak eljött. Végül Csereklyei Dániel ügyvezető
igazgató a Kézmű Nonprofit Kft.től? (Jelzésre.) Köszönöm szépen.

Akkor ebben a sorrendben szeretném a meghallgatást elkezdeni, tekintettel arra, hogy
élek a gyanúperrel, hogy mind a négy személy meghallgatása nem fog beleférni az időkeretbe,
ezért kérem, hogy mindenki rövid, tömör válaszokat adjon a feltett kérdésekre. Arra
szeretném kérni az érintett személyeket, hogy 5 percben foglalják össze válaszaikat írásban
kiküldött kérdéseinkre. Ezeket nem ismétlem meg. Kezdenénk az ERFO Nonprofit Kft.-vel.

Maradi Péter, az ERFO igazgatója

MARADI PÉTER (ERFO): Maradi Péter vagyok az ERFO Nonprofit Kft.
képviseletében. Írásban is elküldtük a bizottság részére összefoglalónkat. A föltett kérdésekre
a kérdések sorrendjében válaszolnék. 2003 és 2010 viszonylatában kellett adatokat
szolgáltatnunk, illetve ebben az időszakban vizsgáltuk az egészséges és megváltozott
munkaképességű munkavállalók létszámát. Megállapítható, hogy 2003 és 2010 között
körülbelül 1200 fős létszámról 1550 főre emelkedett a létszám, és ugyanebben az időszakban
ennek nagyjából 88-89 százaléka megváltozott képességű munkavállaló volt.

Ebben az időszakban támogatásaink úgynevezett dotációs rendszerben történtek, 2006
és 2010 között rehabilitációs költségtámogatást kapott a kft. Az átküldött táblázatunk 2.
számú mellékletéből azt lehet megállapítani, hogy a 2005-ös időszakig a dotációs rendszerben
nagyjából 1,2 millió forint támogatást kapott a cég, 2006 és 2010 között ez kissé emelkedett.
De tudjuk azt, hogy a minimálbérek is jelentős emelkedést mutattak, így a bértömeg
összességében 2009-ig növekedett, 2009-től pedig minden vállalati átlagbért, minden mmk-st
érintően 2010 végéig néhány százalékos csökkenés következett be. Ez betudható annak, hogy
a cégünk 2009 szeptemberétől, a felügyelőbizottsági határozatnak megfelelő módon olyan
intézkedéseket hajtott végre, amelyek a rendszert a bértömeg-gazdálkodással jobban élő, az
átlagbért csökkentő irányba vitte el.

A közép- és felsővezetők béradatainak és juttatásairól a 2003-2010 közötti időszakban
megállapítható, hogy míg 2003-2008 között átlagosan 150-200, volt, amikor 300 fő is kapott
jutalmat, prémiumot, aminek nagy részét munkavállalóink, dolgozónk kapták, nem a
felsővezetők. 2009-ben jelentősen visszaesett a jutalom és prémium aránya, 2010-ben pedig
nem került ilyen kifizetésre, és valószínűleg 2011-ben sem lesz ilyen kifizetés.

A jelenlegi foglalkoztatási helyzet bér- és létszámadatairól. Nemrég kötöttük meg a
támogatási szerződést a minisztériummal 2011 első félévére. Vélelmezhetően a második félév
is ugyanilyen kondíciókkal fog folytatódni. Ez körülbelül 20 százalékos csökkenést mutat a
támogatásban, ami mintegy 30-40 fős létszámcsökkenést vont maga után. De ez nem abból
adódik, hogy a támogatást is csökkentik, hanem a cég gazdasági helyzete indokolja ezt.
Nagyfokú bizonytalanságot okoz, hogy a második félév valóban az ígéreteknek megfelelően
folytatódik-e, és nyilvánvalóan a második félév biztossága lendítheti ki a céget abból a
bizonytalanságból, ami a fejlődést, akár a létszámfejlődést is ideértve, megalapozza a
jövőnket.

A költségvetési és egyéb pályázati, önkormányzati támogatásokat egy másfél oldalas
összefoglalóban a bizottság rendelkezésére bocsátottuk. Az idő rövidsége miatt ezt nem
kívánnám felolvasni. Ott tényszerűen minden adat benne van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem kívánom a szót elvenni képviselőtársaimtól.
Szeretném megkérdezni, kérdésük van-e.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, nekem lenne pár kérdésem, amelyekre szeretnék
konkrét választ is kapni. Milyen összegeket kapott az OFA közalapítványtól, és azt mire
fordította? Ez a 2007-es évre vonatkozik.
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ELNÖK: Tessék!

MARADI PÉTER (ERFO): A 2007-es évben 90 millió forintot kaptunk, a táblázat 2.
oldalán szerepel, ha erre gondol. Egy kuratóriumi határozat volt, amelynek értelmében az
Agoránál fennálló tartozás kompenzálása került kifizetésre.

ELNÖK: Igen.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm. Szeretnék több kérdést feltenni és egy-két,
általam beszerzett információ alapján ezeket tisztázni. Az OFA 2007-ben 6 millió forintot
adott gépkocsibeszerzésre, ezt a Renault gépkocsi vásárlására fordítottak, amit nagyon
gyorsan, rá két hónapra el is adtak, 2,3 millió forintért. Ugyanígy vásároltak Toyotát, Volvót,
Renault-ot 30 millió forint összegben. A kérdésem részben az, hogy hány gépkocsit és milyet
használtak a társaságnál, mennyit költöttek gépkocsibeszerzésre az elmúlt 8 évben, mi lett
ezek sorsa.

MARADI PÉTER (ERFO): Tudomásom van a gépkocsibeszerzésekről, de erre nem
készültem fel tételesen. Két és fél hónapja vagyok humánerőforrás és koordinációs igazgató.
Ha összegszerűen és ilyen mélységben kell válaszolnom, képviselő úrnak írásban fogok
válaszolni, mert nincs előttem pontos adat.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nagyon köszönöm. Szeretném mindenképpen, ha ezeket
írásban megkapnánk. De van további kérdésem. Az ERFO Kft.-nél a kormányváltás után
olyan személyek is kaptak milliós fizetéssel állást, mint Teiszler Zoltán, Gyurcsány Ferenc
volt titkára, Farkas Jácint, Lendvai Ildikó munkatársa, továbbá Modla Ferenc, az ÁPV Rt. volt
felső vezetője, Kiss Géza, korábban hivatás katona volt, Molnár Jenő, aki az ÁPV-nél is
szolgált, az MNV-nél is szolgált. Tehát korábban több politikai ejtőernyős helyezkedett el a
cégnél milliós juttatásokkal. Milyen munkát végeztek ezek az emberek? Munkaviszonyukat
megszüntette-e az új vezetés?

MARADI PÉTER (ERFO): Tudomásom van erről, ezek közül jó néhányan már csak
volt munkatársaink, de vannak a felsoroltak között, akik jelenleg is munkatársaink. Nem
tudom megítélni, hogy ők ejtőernyősök voltak-e vagy nem. Azt gondolom, hogy a vezetés
folyamatosan igyekszik azt a célkitűzést érvényesíteni, amely a cég filozófiáját, a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának legmagasabb szintű elérését és
feltételeinek biztosítását hivatott végrehajtani. Ha szükséges, erre is írásban szeretnék inkább
válaszolni, mert ahhoz konkrét adat kell. Ha jól értem, az a kérdés, hogy a felsorolt nevek
közül ki meddig dolgozott, milyen pozícióban, és milyen juttatásban részesült.

ELNÖK: Seszták Oszkárnak adok szót.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon sok kérdésünk
lenne a többiekhez is. Mindannyian újak? (Jelzésre.) Akkor értelemszerűen nem tudnak
válaszolni a kérdéseinkre. Általánosságban az lenne a kérdésem, mert én alulról látom ezt a
rendszert, szó szerint éhbérért dolgoznak, hihetetlenül kiszolgáltatott helyzetben ezek a
munkavállalók. Ön mint új vezető, hogyan látja ezt a körülményt? Indokoltak voltak-e a
gépkocsik beszerzése, illetve hogyan lehet milliós fizetésekkel mindenféle politikai
ejtőernyősöket foglalkoztatni? Mi ennek a gyakorlatnak szeretnénk véget vetni az állami
vállalatoknál. Ezekről kérem általánosságban a véleményét, hogy mit talált a munkahelyén
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örökségként, és milyen intézkedéseket tett ezeknek az áldatlan állapotoknak a felszámolására.
Számos részletkérdést tudnánk feltenni, remélhetőleg válaszolni is fognak a kérdéseinkre.
Köszönöm. Micsoda erkölcstelenség ez, mélyen tisztelt hölgyeim, uraim?!

ELNÖK: Parancsoljon!

MARADI PÉTER (ERFO): Az a megállapítása, hogy minimálbér körüli foglalkoztatás
van zömében, megállja a helyét. Munkavállalóink nem sokkal a minimálbér fölött keresnek. A
kérdés másik része a vezetők juttatása. 2009-ben a tulajdonosi döntés értelmében elfogadták
azt az intézkedési sorozatot, amit 2010 januárjában kellett végrehajtani. Ennek tükrében a
vezetői fizetések jelentősen csökkentek. Az átszervezés és az ezzel járó intézkedések most is
tartanak. Azt gondolom, hogy a mostani vezetői bérek már nem ütik meg azt a szintet, amit ön
említett, nem kapnak milliós juttatásokat.

ELNÖK: Ha megengedik, nekem is lenne még kérdésem. A hozzánk eljuttatott
anyagból az állapítható meg, hogy az ERFO-nál az egy főre jutó átlagbér 2009-ben 997 266 
forint. Az egy főre jutó támogatás mértéke 1 millió 747 ezer forint. Ha ehhez hozzáteszem a
járulékokat és egyéb költségeket, akkor kiderül, hogy 1 millió 400 ezer forint körüli egy
dolgozó bére a járulékokkal együtt. Ez azt jelenti, hogy 350 ezer forint körüli nagyságrendű
az az összeg, ami az állami támogatásból megmarad. És még nem tudom, hogy hol van az
anyag, a bevétel, a termék, az érték, amit előállítottak.

MARADI PÉTER (ERFO): Valóban, az állami támogatás egy része, jelentős része a
munkavállalók munkabérének kifizetésére szolgál. A fölöttes rész pedig az üzemek,
telephelyek működésére, a termelőeszközök, berendezések korszerűsítésére, szinten tartására
fordítódik, amelyek a munkavégzést lehetővé teszik. Azt tudni kell, hogy a megváltozott
munkaképességűek munkavégzésével kapcsolatban jóval több járulékos szervezés, ami a
munkaszervezést, a foglalkoztatást lehetővé teszi, ezzel tudjuk biztosítani, hogy értékteremtő
munkavégzés folyjon.

ELNÖK: Nem a mi tisztünk, nem a mi feladatunk, hogy a dolgozók szellemi kvalitását
vizsgáljuk. Nem is ez a célunk. A közpénzek felhasználásának vizsgálata a célunk a
gépkocsivásárlások, majd azt követően az értékesítések tekintetében, mert ezek mind
költségvetési támogatásból tevődnek össze. Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálnunk, hogy a
foglalkoztatottak és az adminisztratív dolgozók aránya hogyan alakult, mert erre sem kaptunk
megfelelő, egzakt választ. Ahogyan arra sem, hogy például a munkavégzéshez szükséges
technikai eszközpart, például rakták, bérleti díja a piaci árnak megfelelő bérleményként
szerepelnek-e a szerződésben. Általában.

MARADI PÉTER (ERFO): Az ERFO védett szervezeti szerződés keretében, a 176-
177-es kormányrendelet szerint megfogalmazott szerződés alapján végzi tevékenységét, ami
előírja, hogy az állami támogatásként kapott pénzösszegeket mire, hogyan használhatja föl.
Ezt egy útmutató szabályozza, amit a minisztérium állít össze. Ebben vannak azok a
költségnemek, amelyekkel el kell számolni, hogy melyek a támogatható költségek. Az ERFO
Nonprofit Kft. az ellenőrzések során ennek megfelelt a szerződés szerinti felhasználás
kapcsán. A bérleti szerződésekre visszatérve elhangzott, hogy piaci áron bérlünk-e.
Tudomásom szerint akár termelő üzemet, akár raktárak bérel a társaság a munkavégzéséhez,
azt piaci áron teszi. Sokszor pedig önkormányzatok által jelképes összegért rendelkezésre
bocsátott helyiségekről is tudunk beszélni.
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ELNÖK: Akkor joggal kérdezhetem meg, hogy évente milyen összeget költenek
munkaszervezésre és irányításra.

MARADI PÉTER (ERFO): Ezt nem tudom megválaszolni.

ELNÖK: Értem.

ELNÖK: És arra tud válaszolni, hogy a VPOP nyomozása a fiktív számlák ügyében
milyen szakaszban van pillanatnyilag?

MARADI PÉTER (ERFO): Nem.

ELNÖK: Tessék!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Elnök úr, a többi urat nagyon szívesen kérdezném,
mert önök még a régi vezetői ezeknek a szervezeteknek. (Jelzésre.) Nem? Önök is újak? A
Szegedi SZEFO vezetője nem új. Anélkül, hogy megelőlegezném a bizottság majdani
jelentését, az egész cégháló egy olyan tipikus jelenség, ami az elmúlt 20 évről nagyon sok
mindent elmond. Állami pénzen vállalkoztak, úgymond hihetetlen menedzseri fizetésekért
nagyon alacsony hatékonysággal. Nem lenne semmi baj ezekkel a fizetésekkel, ha
működtették volna a cégeket. Most önöktől nem tudjuk ezekre a kérdésekre megkapni a
választ, és ezt most elnök úrnak mondom, szeretném viszont, hogy írásban válaszoljanak a
kérdéseinkre. Ebből a bizottságnak majd nyilvánvalóan le kell vonnia a megfelelő
következtetéseket. Az a véleményem, így elsőre, az egész céghálóról, hogy hihetetlenül
alacsony hatékonysággal, az állami pénzeket számolatlanul herdálva működött, és ezek a
szervezetek minimálisan, megalázó módon részesültek az állami forintokból. Tabula rasát kell
teremteni, teljesen más struktúrában, más szervezeti keretekben kell ezeket az állami pénzeket
elkölteni. Ezzel talán megelőlegeztem a bizottság jelentését, de semmi értelme a
toldozgatásnak és foldozgatásnak. A kérdésekre persze kimerítő, részletekbe menő választ
szeretnénk kapni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen képviselőtársam megjegyzését. Most megkövetem a
jelenlévőket, de élek a gyanúperrel, tekintettel arra, hogy a bizottság tagjainak el kell
menniük, hogy kénytelen leszek felfüggeszteni a bizottság munkáját. Azt már most szeretném
bejelenteni, hogy 31-én 9 órakor mindenkit ismételten szeretettel várok ide, a bizottság elé. És
mielőtt még elmennének, szeretnék néhány kérdést tisztázni, hogy felkészültek legyenek, mit
fogunk kérdezni. Többek között: milyen béren kívüli juttatások illetik meg a felső vezetést?
Hogyan szabályozták a laptopok, mobilok használatát? Mik a leltározás szabályai például?
Milyen lajstromszám alatt és mikor kerültek a cégek bejegyzésre? Mikor lett akkreditálva a
cég? Az ERFO-tól továbbra is kérdezném, hogy milyen kapcsolata van a Nanovo Kft.-vel.

Ismételten vissza fogunk ezekre a kérdésekre térni, amelyek most megfogalmazásra
kerültek. Ha úgy gondolják, akkor megpróbáljuk még egyszer írásban föltenni ezeket, és
kiküldjük, hogy legyen idejük fölkészülni két hét alatt erre. Most nagyjából körvonalaztuk,
hogy milyen kérdéskörökre kell számítaniuk, de nem kaptuk meg a megfelelő válaszokat.
Hiszen azok a statisztikai számok, amelyeket az ERFO esetében boncolgattunk most, az ön
által előterjesztett számok és általunk megvizsgált számok nincsenek pariban. Erre szeretnénk
majd megfelelő választ kapni, hogy miért.

Igen, látok egy jelentkezőt. Parancsoljon!
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KISS SÁNDOR (Szegedi SZEFO): Bocsánatot kérek. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! A Szegedi SZEFO Zrt. vezető tisztségviselője vagyok. Csak annyit szeretnék
mondani, hogy a Szegedi SZEFO Zrt. teljesen különutas mindenben, mint a korábbi vezetésű

három állami cég. Összefoglalva, nem nonprofit cég, és támogatásában piaci szereplői státusú
bér- és költségkompenzációs támogatású. Ez számszerűen azt jelenti, hogy a múlt évben 519
millió forint költségvetési támogatást kaptunk, és 400 millió fizettünk be az állami
költségvetésbe. Az elmúlt 12 évben nettó 1,5 milliárdot ruháztunk be műszaki-technikai
fejlesztésbe, munkakörülmények javításába. Az egy főre jutó átlagkereset éves szinten 1,1
millió forint, a teljes munkaidősöknél 1,5 millió forint, az 5,6-5,7 részmunkaidősnél pedig
közel 1 millió forint. Nálunk nincs ejtőernyős, nincs megbízási jogviszonyunk, nem kaptunk
az OFA-tól pénzt, nem kaptunk senkitől. Nem voltunk támogatottak, eltűrték ezt a
különutasságot, mindezzel együtt, amikor bajban voltunk, nem segítettek nekünk. Ennyiben
szerettem volna összefoglalni.

Egyébként a 8 év alatt 67 esetben volt ellenőrzés, együttesen nyolc hatóság végezte,
többek között kommandószerűen az ellenőrzést.

ELNÖK: Tisztelt Igazgató Úr! Szeretném mindenki előtt világossá tenni a következőt.
Nem az alapján válogattuk ki a cégeket, hogy kinek kék a szeme, és milyen a lábmérete. Azt
tapasztaltuk, hogy az elmúlt évek során 80 milliárdos nagyságrendű pénzeszköz áramlott ki a
központi a költségvetésből. Ennek 81 százalékát 21 szervezet kapta meg. Még egyszer
hangsúlyozom, ennek döntő hányadát az itt jelen lévő cégek kapták meg. Például, a Főkefe is,
ha jól tudom, 532 millió forintot kapott egy pályázati struktúrából. De ezekre is szeretnénk
majd a válaszokat megkapni. Nagyon sajnálom, hogy önök pár hónappal ezelőtt lettek
kinevezve, mert, ahogy leírtuk, mi visszamenőlegesen vizsgálódunk, és nem adott
személyeket vizsgálunk, hanem egy cég tevékenységét. És az ezzel kapcsolatos anomáliák
feltárására fogunk sort keríteni. És erre időt fogunk szánni, ezen a damaszkuszi úton végig
fogunk menni.

Ékes képviselő úr!

Szabó György, a Főkefe igazgatója

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Az igazság az, hogy a bizottság
határozatképtelenné vált jelen pillanatban. (Dr. Lenhardt Balázs és Seszták Oszkár távozott az
ülésről.) Átnéztem a Főkefétől kapott anyagot, tényleg nagyon korrekt. De szeretném, hogy a
következő ülésre szánjunk több időt, ne azzal a rossz szájízzel menjünk el, hogy a mai
meghallgatás sem volt eredményes. Szeretnék néhány kérdést föltenni, hogy önök is fel
tudjanak készülni rá. Rengeteg telephely volt. Mi indokolta ezt tulajdonképpen? Hogyan
működött egy telephelyen a Rehabit Kft. és a Komplex Kft.? Miért nem kapják meg a
dolgozók a mindenkori minimálbért? Miért csökkentették az elmúlt években radikálisan a sok
üzemegységében a munkaidőt? Mennyi a vezetők és a dolgozók átlagbére? Milyen egyéb
juttatásra jogosultak a dolgozók. Ez benne van az anyagban, de visszamenőlegesen szeretnénk
kezeket a kérdéseket vizsgálni.

Milyen körülmények között olvasztották be a szombathelyi Net-Pack Kft.-t? Miért
nem veszik figyelembe, hogy a Net-Pack Kft. dolgozói azóta is küzdenek a volt cégük
függetlenségéért? Ennek komoly médiavisszhangja is volt. Hol tart a hűtlen kezelés miatt
indított nyomozás? Az OFA-tól 2007-ben tulajdonosi jogok gyakorlása című pályázaton nyert
180 ezer forintot mire használták föl? És talán egy utolsó kérdés: ön szerint mi indokolja,
hogy más foglalkoztatók támogatásának többszörösét kapták? Mire fordították ezeket az
összegeket? Mennyiben kapnak több lehetőséget az állami támogatásra az önöknél
foglalkoztatott mmk-dolgozók?
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Még egyszer mondom, amit beadtak, tényleg nagyon jó anyag, de ezekre a kérdésekre
szeretnénk mindenképpen választ kapni, ha lehetséges.

ELNÖK: Szabó György úr!

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): Szeretném felhívni a figyelmet, hogy mi csak 6 hónapja
vagyunk ezeknek a cégeknek az élén.

ELNÖK: Bocsánatot kérek, most álljunk meg egy pillanatra, és azonnal tegyük
helyére a dolgokat. Úgy gondolom, az első pár mondatommal világossá tettem mindenki
számára, hogy egy elmúlt időszakot vizsgálunk. Önök most ezeknek a cégeknek a vezetői, és
az önök közreműködését kérjük és várjuk, hogy ezek a hibák, amelyeket most észlelünk, a
későbbiekben ne fordulhassanak elő. Kérem szépen, ezt így tessenek szívesek lenni értékelni
és kezelni, ne személyes keresztre feszítésként éljék meg. Köszönöm szépen.

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): Az első bizottsági ülés előterjesztésében szerepelt az a
mondat, hogy „az a körülmény, hogy vezetőváltás történt az állami cégeknél, még nem teszi
meg nem történtté a feltételezett visszaéléseket, és nem jelenti azok automatikus
megszüntetését sem.” Tehát mi lopunk tovább.

Hogy a kérdésekre válaszoljak, amiket képviselő úr föltett, az előző, a Főkefe előtti
életemben az egyetlen, csak és kizárólag megváltozott munkaképességűeket képviselő
szakszervezet elnökeként tevékenykedtem, ezért meglehetősen nagy rálátásom van erre a
területre. Egyetértek azzal, és azt hiszem, mindannyian, akik itt ülünk, hogy a támogatások
mértéke nagy volt, és a támogatások mértékének megfelelően többet hozhatott volna.

ELNÖK: Engedjen meg egy kérdést közben. Ön szerint régen loptak ezeknél a
cégeknél? Bocsánat, azt mondta, hogy ezek szerint mi továbbra is lopunk.

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): Mivel az anyag visszaélésekről beszél, és vélelmezi azt,
hogy a jelenlegi vezetés is folytatja ezeket a visszaéléseket, a mostani közbeszédben ez lopást
jelent. Csak néhány mondatban hadd mondjam el, és akkor lehet, hogy jobban érthető lesz a
történet. Képviselő úr kérdezte, hogy miért van ez a rengeteg telephely. Annak idején ez a
foglalkoztatási mód alapvetően kistelepülési foglalkoztatásra alakult ki. Elmondhatjuk azt,
hogy a három nagy állami cégnek, mert a SZEFO más támogatási rendszerben van, majdnem
240 telephelye van az országban. Ez gyakorlatilag egy nagyon nagy, nagyon lomha, nagyon
nehezen üzemeltethető szervezetet eredményezett, hiszen csak abba kell belegondolni, hogy a
Főkefe tekintetében 85 telephelyet kellett és kell fönntartani, a szállítmányozást és minden
egyéb folyamatot elvégezni.

Elnök úr kérdésére, hogy loptak-e vagy nem. Szerintem nem loptak, de a pénzek nem
hatékonyan lett fölhasználva. Hiszen sok esetben a költségeket már formában is csökkenteni
lehetett volna, illetve kellett volna. Mi is válaszút előtt állunk, amikor azt mondjuk, hogy a
mostanra a Főkefe tekintetében 1 millió 135 ezer forintra csökkent támogatás mellett hogyan
tartható fönn a foglalkoztatás sérülés nélkül, foglalkoztatottak elbocsátása nélkül. Az egyik
lehetséges kiút a kistelepülési foglalkoztatás megszüntetése és olyan foglalkoztató központok
létrehozása, ahol akár több száz embert lehet egy helyen foglalkoztatni az oda telepített
megfelelő technológiával. Ezzel a fenntartási költségeket folyamatosan lehet csökkenteni.
Hiszen három évvel ezelőtt a támogatás még majdnem 2 millió forint volt, két évvel ezelőtt
1,750 millió, tavaly 1,5 millió, az idén 1,135 millió, feltehetően 2012-re ez tovább fog
csökkenni. Amikor elfoglaltuk a székeinket, még a váltás előtt, megkérdezték tőlünk, hogy
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végrehajthatónak látjuk-e a csökkenő támogatás mellett a foglalkoztatást, akkor azt mondtuk,
hogy igen, de idő kell ahhoz, hogy váltani tudjunk.

Akkor most gyorsan végigmennék képviselő úr kérdésein.

ELNÖK: Amíg fölkészül Ékes képviselő úr, egy dolgot hadd mondjak el. Önök ma
ezeknek a cégeknek a vezetői. Önöktől hangzott el, hogy nem hatékonyan használták föl
ezeket a pénzeket. A magyar nyelv rendkívül gazdag, rendkívül árnyaltan lehet fogalmazni.
Én úgy fogalmazok, hogy nem a jó gazda gondosságával végezték munkájukat az előző
vezetések. Akkor hol van a határ a lopás, a hűtlen kezelés között? Reményeink szerint erre
nem került sor, de ezt a vizsgálat befejezésével fogjuk tudni megállapítani. A kormányzatnak
azon szándékával ön egyetért-e, hogy egymillió új munkahelyet kíván létrehozni azért, hogy a
teherviselést arányosan szétterítse. Ön szerint ebből a 80 milliárd forintból lehetett volna-e
ezeknek a szervezeteknek hatékonyabb gazdálkodással több munkahelyet teremteni?

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): A válaszom egyértelműen igen.

ELNÖK: Köszönöm. Akkor megérti a kormány szándékát?

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): Elnök úr, ugyanazon az oldalon állunk. Tehát azt
mondom, hogy egyértelműen igen, sok ezerrel több munkahelyet lehetett volna teremteni, ha
utánanéznek, amikor még szakszervezeti elnök voltam, és megnyilvánulásaimban is ezt 1-2-3
évvel ezelőtt is folyamatosan hangsúlyoztam. Éppen ezért fogtunk bele olyan minta jellegű
projektekbe, amelyekkel szándékunk az, hogy bebizonyítsuk, akár még a csökkentett
támogatások mellett is jóval több ember foglalkoztatható. Hogy milyen minta jellegű
projektekről beszélünk? Elindítunk most három mezőgazdasági jellegű mintagazdaságot, az
önkormányzatokkal együttműködve be fogjuk tudni bizonyítani, és ez az év lesz a próbaév,
hogy egy célszervezet, akár állami szervezet és az önkormányzat együttműködésével
végrehajtható egy olyan mezőgazdasági termelés, tevékenység, ahol több száz, több ezer
emberrel többet tudunk mozgatni. Gyakorlatilag az adott települések, önkormányzatok és
intézményeik mezőgazdaságitermény-igényei, zöldség, satöbbi, a megváltozott
munkaképességű dolgozókkal megtermeltethetőek, és az önkormányzatok számára
értékesíthetőek ahelyett, hogy közmunkában vagy szociális segélyben fizessük ki az eddigi
összegeket.

A másik minta jellegű projekt, ami már elindult, egy 50 fős call center kezdett el
működni a Főkefe égisze alatt, ahol. 50 vak ember fogja végezni a közönségszolgálati
munkát, és értelmes munkát ad számukra. A harmadik minta jellegű projektben két étterem
fog indulni Budapesten feltehetően 1-2 hónapon belül, amelyeket csak és kizárólag
fogyatékossággal élő emberek fognak üzemeltetni.

ELNÖK: Bocsánat, ugye, akkor egyetértünk azzal, hogy pontosan a megváltozott
munkaképességűeknek minél szélesebb körben lehet munkát biztosítani? Ugyanakkor azt is
tapasztaltuk vizsgálódásunk kapcsán, hogy a megváltozott munkaképességű ember által
elvégzett munkából szorították ki, kiszervezéssel például a portásszolgálatból az embereket?

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): Úgy gondolom, hogy helyesen látják, bár véleményük
kialakítása és az állásfoglalás meghozatal a tisztelt bizottság dolga, mi csak hozzá tudjuk tenni
a magunkét. Igen, úgy gondolom most is, hogy a múltban jobban lehetett volna ezeket a
pénzeket fölhasználni. De azt mondom, hogy ha az ERFO tekintetében ejtőernyősökről
beszélünk, igen, feltételezhetően így történt. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ez a változás
megtörténjen, a gondolkodásban is meg kell történnie a változásnak. Fölteszek egy kérdést.
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Miért nem jutott eddig senkinek az eszébe, mint ahogy nekünk eszünkbe jutott, hogy 2011.
január 1-től Deák Bill Gyula a Főkefe arca? Ő népszerűsíti, reklámozza a Főkefét. Hiszen
Deák Bill Gyulánál az egy lábával ki prominensebb személyiség Magyarországon arra, hogy
egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató céget képviseljen? Az a Deák Bill
Gyula, aki Magyarországon 20 éve nem képernyőképes. Ez a nem képernyőképes kifejezés
sajnos minősíti egész ágazatunkat. Nem vagyunk képernyőképesek. Én is megváltozott
munkaképességű vagyok, inzulinos cukorbeteg vagyok, több gerincműtéttel. Nem vagyunk
képernyőképesek.

ELNÖK: Köszönöm. Ékes Józsefnek adom meg a szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Mivel határozatképtelen a bizottság,
lenne egy javaslatom. Mi összeállítottunk egy anyagot, ami további kérdéseket vet fel.
Egyrészt meg fogják kapni a jegyzőkönyvet, ezért kérném elnök urat, hogy ezt a
kérdéscsokrot, amit összeraktunk, minden cég számára küldjük el, hogy ezekre is fel tudjanak
készülni.

A másik, amire ön is megpróbált rávilágítani: Nyomon tudtuk követni azt, hogy 2002-
től milyen állami forrásokat használtak fel, mennyi volt a foglalkoztatottak aránya. Ez
tulajdonképpen 2008-2009-2010-ben sem sokat változott, az állami támogatási rendszerből
lehívható források nagyságrendje. Viszont radikálisan lecsökkent a foglalkoztatottak száma.
Ezzel párhuzamosan rengeteg olyan nyomozati anyag született, amelyek alapján visszaélések
gyaníthatók, és hatalmas pénz vándorolt ki. Ebből adódóan kerültek személyek olyan
helyzetbe, hogy hatalmas fizetésekkel, más juttatásokkal együtt a mmk foglalkoztatottakhoz
képest két-háromszoros jövedelemhez jutottak hozzá. Ez az, ami minket és a magyar
társadalmat egyaránt irritál.

Helyesnek tartom azt az irányt, hogy valóban próbáljuk meg megvizsgáltatni a
támogatási rendszerek nagyságrendjét, próbáljuk megnövelni a foglalkoztatottak számát,
valóban alakuljanak ki olyan, az országot lefedő központok, ahol adott esetben új
tevékenységi kört be lehet kapcsolni, akár a mezőgazdaságot, de mondhatnám a devecseri-
kolontári katasztrófát is. Van mit tenni, és lenne hol foglalkoztatni a megváltozott
munkaképességűeket, ha ezekre a visszaélésekre, amelyek történtek az elmúlt időszakban,
fényt derítünk, és ezeket a csapokat megpróbáljuk elzárni. Ezt viszont csak közösen tudjuk
megtenni. Másokkal ez nem fog menni.

Teljesen logikus, hogy olyan törvényeket kell alkotni, amelyek a foglalkoztatókat is
biztosítják a hosszú távú működésről. Hiszen számos tapasztalat van arról, hogy rengeteg
pályázat van kiírva, de ezek a pályázatok átmeneti időszakra szólnak, a foglalkoztatásnál nem
biztos, hogy a hosszú távú gondolkodás eredményét fogja megteremteni. Ezeket mind rendbe
kell raknunk annak érdekében, hogy a foglalkoztatás területén, ezen a területen is pozitív
lépések legyenek, és lehetőleg a foglalkoztatottak életkörülményei javulni tudjon,
biztonságossá tudjon válni. Nagyon jól tudjuk, rengeteg olyan foglalkoztató jön létre, ahol
alig foglalkoztattak. Én is tudnék számosat mondani, hiszen végigjártam az országot. Azt
lehet mondani, hogy amit nappal összerakta, éjszaka szétbontották, hogy másnap legyen
munkájuk. De voltak olyanok, amelyeket kimondottak azért hoztak létre, hogy a forrásokat
lenyúlják, utána pedig megszűnt a foglalkoztató. Én is tudok számos olyan esetet, hogy
számtalanszor kimentek a munkaügyi felügyelők, és belenéztek az emberek táskájába, és nem
az volt a lényeg, hogy a vezetők mit raktak el, hanem az, hogy a dolgozóknál találnak-e
valamit. Egyszerűen elképesztő események történtek.

Sejtettük és próbáltuk egyenes irányba terelni ezt a dolgot, magam is többször voltam
a minisztériumban ebben az ügyben, de amilyen döntések születtek, azokban sajnos nem
köszöntek vissza a jelzéseink. Illetve úgy köszöntek vissza, hogy számos rendőrségi
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nyomozati anyag keletkezett. Ezekre szeretnénk mindenképpen pontot tenni. Javaslom elnök
úrnak, hogy az itt leírt kérdéseket mindenképpen küldjük meg, illetve a jegyzőkönyvet.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igyekszem megfogalmazni ezeket a kérdéseket és írásban
kiküldeni, hogy felkészültek legyenek. Többek között ráutaló magatartást tettem az ERFO
esetében, amely 2007-ben 512 millió 882 ezer forintot az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány tulajdonosi jogok gyakorlása címén pályázati támogatásból. Felettébb izgalmas
számomra, hogy ezt a pénzt mire költötték el. Egyébként a pályázati alap 532 millió forint
volt, és ebből önök, még egyszer hangsúlyozom, a tulajdonosi jogok gyakorlása címén kaptak
pénzt. Akkor feltételezik rólunk, ugye, hogy nem véletlenül tesszük fel ezeket a kérdéseket.
Önök nem a vádlottak padján ülnek, ennek még a gondolatát is a leghatározottabban
szeretném mindenkitől eltávolítani. Önök közreműködnek abban, hogy a közpénzek ilyen
irányú megcsapolásának legyen vége. Mi ebben vagyunk partnerek, és ezt kérjük önöktől is
természetesen.

De ezekre választ kell adni. Nem azt kérdeztük, hogy ön hogyan költötte el ezt az 512
millió forintot, viszont a jelenlegi vezetéstől tudom csak megkérdezni. Az viszont más kérdés,
hogy ennek a vizsgálatnak mi lesz a vége, illetőleg milyen határozati javaslat születik, és ez a
vizsgálat folytatódik-e mélységében az ÁSZ vagy a Kehi berkeiben. De hogy ezekre választ
várunk, egészen bizonyos. Nem ismétlem meg azokat a fölvetéseket, amiket már önök is és
Ékes képviselőtársam is megfogalmaztak, egyet viszont igen, hogy 31-én reggel 9 órára
fogom összehívni a bizottságot. Mindenki értesítést kap, illetve írásban tájékoztatunk az itt
elhangzottakról és a kérdéseinkről is azért, hogy eredményes munkát tudjuk végezni.
Parancsoljon!

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): Csak egy mondatot szeretnék kérni, mert ha alapvetően
az ügyvezetői juttatásokról beszélünk, mind a három igazgató lemondott a fizetésen túli
juttatásáról. Én a múlt héten, Dani két héttel ezelőtt, Gábor nem olyan régen lemondott
prémiumjuttatásairól, ezekre nem tartunk igényt, köszönjük szépen.

Még egy mondat. Az OFA-ra utalt elnök úr. Igen, 2007-ben a Főkefe is, az ERFO is
kapott állami dotációból juttatást. 2007-ben a Főkefébe folyt be a Savaria Net-Pack Kft.,
illetve a Rehabit Kft, az ERFO-ba pedig a pécsi Agora. Itt az áthidalás során hivatalosan
bérelőleget kapott, mert 180 millió forintot a Főkefe és az ERFO. Csak a Savariára
reflektálnék. A Savaria beolvadásáról határozat született, de ez soha nem lett végrehajtva.

ELNÖK: Vissza fogunk térni rá. Sorolom önnek, 12 millió 600 ezer forint, 96 millió
forint, 139 millió forint, 257 millió 600 ezer forint. Ezeket az anyagokat mi a
minisztériumból, illetőleg önöktől kaptuk, tehát hozott anyagból dolgozunk.

SZABÓ GYÖRGY (Főkefe): Persze. Az általam beadott anyagban 2006-tól
szolgáltattunk adatokat, mivel 2006 előtt más dotációs rendszer volt, azt néhány nap alatt
feldolgozni a 2003-tól 2006-ig tartó időszakot. De nyilván, ha erre lesz két hetünk, akkor föl
tudunk rá kellőképpen készülni. Pénzügyileg a könyvek alapján ki tudjuk mutatni, hogy mire
folytak el a pénzösszegek. Számomra is vannak kirívó összegek, amelyek miatt finoman
szólva a szemöldökömet húzom föl, de nyilván az írásos anyagban ezt le fogjuk adni
mindannyian.
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A napirendi pont lezárása és az ülés bezárása

ELNÖK: Egyetértek. Mi sem tudtunk fölkészülni abból a hozott anyagból, amit most
kaptunk meg önöktől. Tehát úgy gondolom, most jött el a pillanat, amikor nagyjából
föltérképeztük és tisztáztuk egymás között az elvárásokat. Nagy tisztelettel megköszönöm,
hogy idefáradtak, megköszönöm, hogy önök partnerek ebben a nagyon felelősségteljes
munkában, és 31-én 9 órakor tisztelettel ismét idevárom önöket. Köszönöm szépen a
türelmüket, további szép napot kívánok.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 21 perc.)

Herman István Ervin

az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


