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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc)

Az ülés megnyitása

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Köszöntöm a bizottság tagjait és meghívott vendégeinket. Megállapítom a jelenléti ív alapján,
hogy határozatképesek vagyunk, a hét főből helyettesítéssel öt fő jelen van.

A napirend elfogadása

Napirendünk elfogadására teszek javaslatot, amit írásban kiküldtünk. Az 1. pont a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása helyzetének vizsgálata a 2003-
2010-ig terjedő időszakban, jelesül a meghívottak, az ERFO Kft. képviseletében Kovács
Gábor, a Főkefe képviseletében Szabó György meghallgatása. Üdvözlöm önöket. A 2.
pontban, az Egyebekben más kérdések megvitatására kerülhet sor.

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e előterjesztésemmel. Aki egyetért, az
most szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen. Ellenvélemény? Tartózkodott-e valaki a
szavazástól? Nem volt ilyen. Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság
egyhangúlag elfogadta napirendjét.

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

Egy bejelentéssel szeretném kezdeni munkánkat. A múltkori ülésen fölvetődött, hogy
Szűcs Erika országgyűlési képviselőt, volt miniszter asszonyt jelen bizottsági ülésen
ismételten hallgassuk meg egy tanulmány készítésével kapcsolatosan. A meghívót átvette, és
a következőkről tájékoztatott: a tanulmányt nem ő készítette, a koncepcióval kapcsolatosan
nem kíván nyilatkozni. Az ülés megkezdése előtt ismételten kaptam tőle egy levelet, így nem
volt még lehetőségem arra, hogy a bizottság tagjainak ezt átadjam, de természetesen
tanulmányozni fogjuk. Ebben sajnálatát fejezi ki, hogy azt a tanulmányt, amely 2008-ban
készült, és amelyet az ő nevével fémjeleznek, ezt a minisztérium honlapjáról bárki le tudja
tölteni, ő csak jegyzi. Lényegében ez a megállapítása. Úgy gondolom, hogy erre a
későbbiekben, az előterjesztett dokumentumok megismerését követően vissza fogunk térni.

Egyetért-e ezzel a bizottság? Kérem, szavazzunk! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a
bizottság ezt támogatja. A jegyzőkönyv mellé csatolni fogom ezeket az iratokat.

Kovács Gábor meghallgatása

Tisztelt Bizottság! Miután az elmúlt alkalommal az ERFO-val és a Főkefével
foglalkoztunk, szeretnék ismételten, nyomatékkal kitérni arra, hogy mi az elmúlt 8 évet
vizsgáljuk. Lehet, hogy vannak, akiket ez személyükben sért, nem az én kompetenciám ezt
eldönteni. Ugyanakkor mindenkit arra kérek, hogy az érzékenységét a vizsgálat idejére hagyja
odahaza. Az ERFO Kft.-t meghallgattuk az elmúlt alkalommal, idő hiányában viszont nem
került sor a Főkefére. Az ERFO képviseletében jelen lévő Maradi Péter úr felvetéseink
többségével egyetértett, többek között elismerte, hogy voltak gépkocsibeszerzések, hogy a
felsorolt politikai ejtőernyősök közül többen még az ERFO alkalmazottjai, hogy a
megváltozott munkaképességű dolgozók minimálbér körüli fizetésért dolgoznak, hogy a
megváltozott munkaképességű dolgozók átlagbére csökkent, hogy az önkormányzatok
jelképes összegért bocsátják rendelkezésükre a helyiségeket, ami a támogatásnak egy nem
számszerűsített módja. És sorolhatnám még mindazt, amit itt az elmúlt alkalommal
megvitattunk.

Szeretném megkérdezni Kovács Gábor urat, mennyire volt lehetősége elolvasni a
jegyzőkönyvet, sikerült-e áttanulmányoznia, és ezzel kapcsolatosan van-e észrevétele, vagy
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szeretné-e azt kiegészíteni. Hiszen ön a múltkor külföldi tartózkodása miatt nem tudott részt
venni a bizottság munkájában. (Jelzésre.) Kovács Gábor úrnak megadom a szót.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Igen, sikerült elolvasnom a
jegyzőkönyvet, és azt szeretném megkérdezni ezzel kapcsolatban, hogy a jegyzőkönyv bárki
számára hozzáférhető-e.

ELNÖK: Az interneten természetesen bárki számára elérhető.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Csak azért, mert konkrét
személynevek vannak benne. Én annyival egészíteném ki, hogy mint egy állami tulajdonú
gazdasági társaság ügyvezetője nem mehetek bele abba, hogy ki milyen hovatartozású,
ejtőernyős-e vagy sem. Mivel még jelenlegi kollégák neve is benne van, ezért hogy bármit is
mondjak bármilyen személyről, az nem elfogadható, nekem erre nincs felhatalmazásom. Ezért
azt kérem, hogy konkrét személyekről engem ne kérdezzenek. Ők nem állami vezetők, nem
közszereplők, hanem egyszerű beosztottak, vannak nálunk olyan munkatársak, akik 20 éve az
ERFO-nál dolgoznak, és nem kívánom az ő munkájukat nehezíteni azzal, hogy nyilvánosan
az ő nevük megjelenjék a sajtóban.

ELNÖK: Értem a felvetést. Viszont mi nem nevesítettük, és nem nevesítve vizsgáljuk
a folyamatokat. Azt vizsgáljuk, hogy volt-e olyan személy, aki kérem szépen munkavégzés
nélkül, úgymond "sportállásba" került a szervezethez.

Seszták úrnak adom meg a szót.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Mi országgyűlési képviselőként sokkal szabadabban
nyilvánulhatunk meg egyéb felelősséget is vizsgálva. Teljesen korrektnek érzem ügyvezető
igazgató úr véleményét, és maximálisan tiszteletben tartom.

Munkamódszerként a következőt javaslom a tisztelt bizottságnak és az elnök úrnak.
Tegyük világossá, hogy mi a 2010-ig, a menedzsmentváltásig történt folyamatokat vizsgáljuk,
különösképpen az állami cégeknél. Szerintem a SZEFO-t vonjuk ki a vizsgálati körből, hiszen
az elmúlt bizottsági ülésen sem találtam olyan kérdéskört, amit náluk bizottsági szinten
vizsgálni kellene. Az állami tulajdonú társaságoknál annál inkább. Munkamódszerként azt
javasolnám, hogy az elkészült szakértői anyagok alapján a bizottságban megfogalmazódott
kérdéseket írásban juttassuk el a cég jelenlegi menedzsmentjéhez, ügyvezetőihez, törvényi
szabályok vannak arra, hogy milyen korlátok között tudnak ezekre válaszolni. Kérdéseinkre,
különösen a gazdasági folyamatokra adjanak írásbeli választ a következő bizottsági ülésre.

Számomra már az elmúlt bizottsági ülésen világossá vált, hogy itt az új menedzsment
tagjai ülnek, ráadásul helyettesítési jogkörben érthetőleg nem tudtak válaszolni a mi
egyébként jogos kérdéseinkre. Azt kérném az új ügyvezetőktől, kérdéseinkre teljes
mélységben és teljes felelősségük tudatában válaszoljanak. Hiszen úgy tudjuk hivatásunkat
betölteni. Én magam mindenkit megkövetek, aki esetleg kellemetlenül vagy kényelmetlenül
érezte magát, hiszen nem lehetett felkészülve kérdéseinkre, mert nem kapta meg írásban.
Ezért a továbbiakban írásban kérnénk a választ, azután tudjuk folytatni a bizottság
vizsgálódását, tevékenységét, ha ezekre a kérdésekre teljes körű és kielégítő választ kapunk.

Azt gondolom, feltételezem, hogy lehetnek olyan konzekvenciái is ezeknek a
válaszoknak, amelyek esetlegesen további hatóság bevonását is igénylik. Ezt pedig vagy a
bizottság tagjainak, vagy a menedzsmentnek meg kell tennie, ha a vizsgálódásunk végére ez
helytállónak bizonyul. Most is, ahogy elnök úr jónak látja, talán a jegyzőkönyvek tapasztalatai
alapján és kérdéseink alapján is talán fel vannak készülve az ügyvezetők arra, hogy
válaszoljanak kérdéseinkre, de én leginkább az írásos kommunikációt tartanám célszerűnek.
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A szó nem száll el ebben a bizottságban, hiszen szó szerinti jegyzőkönyv készül, de mindenki
akkor tudja alaposan végiggondolni a válaszait, ha ezt írásban teheti meg, kellő
körültekintéssel és kellő felkészülési idő biztosításával. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azért szeretném a nyilvánosság előtt is hangsúlyozni, a
vizsgálódásunk abból táplálkozott, hogy a megváltozott munkaképességűek támogatására a
központi költségvetésből közel 80 milliárd forintos nagyságrendű összeg került ki. Tudom,
hogy a központi költségvetés 43 milliárd forintos nagyságrendű, de különböző, egyéb más
csatornákat is tekintve ekkora pénzösszegről beszélhetünk. Ennek a 80 milliárd forintnak a 81
százalékát 21 védett cég kapta meg. Ezek között az önök cégei, amelyeket most már önök
vezetnek, a legmarkánsabb fogyasztói voltak ennek a költségvetésnek. Oly módon, hogy
védett cégekként magasabb normatív támogatást kaptak, mint más egyéb cégek. Jelesül 1,7
millió forint/fő/év támogatásban részesítették az itt lévő dolgozókat.

És akkor most kérdezem én öntől, hogy a beolvadás következtében, amikor két cég
fuzionált, mi lett a másik cégnél dolgozó emberek sorsa. Parancsoljon!

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: 2007-ben született egy olyan
tulajdonosi döntés, még akkor az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány volt a tulajdonosa
ezeknek az állami cégeknek, hogy az Agora Kft. munkavállalóit vegye át az ERFO Kft., mert
az Agora Kft.-nek a helyzete több okból is bizonytalanná vált. Tehát a foglalkoztatás
megtartása érdekében döntött így a tulajdonos. Akkor több mint 800 munkavállalót vett át az
ERFO Kft. Ezzel a tulajdonos egyben kötelezte arra is, hogy az Agora Kft. összes
kötelezettségét is vállalja át az ERFO, az összes ingatlanát, berendezéseit, eszközeit vegye
bérbe, és ezekkel a kötelezettségekkel együtt természetesen azokat a megrendeléseket is
teljesítse, amelyeket az Agora magára vállalt.

Azóta a korábbi Agora Kft. keretein belül dolgozók létszáma megemelkedett 1000
főre. Az Agora Kft. gyakorlatilag egy üres cég, mert csak ingatlanjai és eszközei vannak. A
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő engem nevezett ki ennek a cégnek is az ügyvezetésére tavaly
augusztusban, mert az volt a korábbi tulajdonosi szándék, hogy teljes összeolvadás történjen
meg a két cég között, hiszen ez a természetes. Ennek a fúziónak az egyik hozadéka, ahogy én
áttekintettem az eseményeket augusztus folyamán, és egy belső ellenőrzés során ezeket
részletesen, szisztematikusan most nézzük át, hogy egyrészt azok a szerződések, amelyeket
magával hozott a tulajdonosi döntés, szinte mindegyike veszteséges tevékenységről szól.
Ezeknek a szerződéseknek a felülvizsgálata jelenleg zajlik. A megrendelők felé megpróbáljuk
érvényesíteni azokat az árakat, amelyeket érvényesíteni kell, hiszen évek óta nem voltak
áremelések, illetve megpróbáljuk megszüntetni azokat a veszteséges tevékenységeket,
amelyeket meg lehet szüntetni.

Sajnos, bizonyos tevékenységeket egyik napról a másikra nem lehet szüntetni, mert
akkor több száz ember munkáját is veszélyeztetjük. Tehát olyan dilemma előtt állunk, hogy
vagy megszüntetünk egy szerződést, és akkor megszűnik a foglalkoztatása ezeknek az
embereknek, és megfelelő munkát találni megfelelő áron nagyon nehéz, vagy pedig továbbra
is dolgozunk ezeknek a szerződéseknek az alapján, nagyon nyomott, alacsony áron, ami az
önköltségi szint alatt van jelentősen. Ráadásul olyan kötöttségek vannak, amik miatt egyes
szerződéseket nem is tudunk felbontani, hiszen úgy kötötték meg 2007-ben, hogy amennyiben
ki akarunk belőle szállni, olyan időpontban kell azt bejelenteni, hogy utána gyakorlatilag még
egy évig dolgozni kell annak a megrendelőnek. Egy külföldi állam jogrendje szerint kell
eljárni. Tehát rendkívül költséges, és akár még csődveszélyes helyzetet is jelenthet egy ilyen
szerződés felbontása. Vagyis arra vagyunk kényszerítve sajnos, hogy veszteséges
tevékenységet folytassunk. A tevékenység egyébként a rehabilitációra kiváló, de veszteséges.
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A korábbi tulajdonosi döntés miatt az ERFO Kft. éves szinten több mint 100 millió
forintot fizetett ki az Agora Kft.-nek bérleti díjként a pécsi régióban. Ezek a bérleti díjak
fedezték az Agora Kft. kötelezettségeit, lízingdíjakat, különféle banki hitelek
törlesztőrészleteit. Ez a bérleti díj tartja életben az Agora Kft.-t. A jelenleg felülvizsgálat alatt
van maga a bérleti szerződés is. A korábbi tulajdonosi döntés miatt, ez egy bonyolult ügy, ezt
írásban talán hosszabban ki lehetne fejteni, az Agora Kft. tartozik az ERFO Kft.-nek, hiszen a
tulajdonos az ERFO Kft.-nek adott át egy összeget, közel 140 millió forintot, hogy az Agora
kft. ingatlanjairól a jelzálogot vegye le. Ezt megtette az ERFO Kft., ennek nagyon nagy
költségei, kamat- és egyéb költségei voltak. Ezt az Agora Kft. természetesen nem tudta már
visszafizetni az ERFO-nak, folyamatosan tartozott, és ez a tartozás jelenleg is fennáll. Ezt a
tartozást próbáljuk rendezni azzal, hogy átvesszük azokat az eszközöket, amelyeket jelenleg
az ERFO bérel. De hozzáteszem, ez egy rendkívül bonyolult, összetett eljárás része, amiről
most beszélek. Ez a helyzet jelenleg is rendkívül megerőltető az ERFO számára, mert
gyakorlatilag az évek folyamán tőkekivonás történt az ERFO Kft.ből. Teljes mértékben egy
jóhiszemű döntéssel, hiszen az Agora Kft.-t életben kell tartani, mivel az Agora ingatlanjaiban
vannak az ERFO dolgozói.

Tehát nem olyan egyszerű a helyzet, hogy átvettünk 800 főt, és azok támogatása egy
az egyben bekerült az ERFO Kft.-hez, ugyanis az ERFO Kft. menedzsmentje minimálisan
növekedett, ugyanakkor hatalmas tömeg került be a korábban 600 fős cégbe. Ezt a hatalmas
problématömeget kezelni kellett. Az egy más kérdés, hogy a korábbi menedzsment 2007-et
követően hogyan tudta ezt sikeresen kezelni, mennyiben hozott jó vagy rossz döntéseket.
Ezeket a szerződéseket, amelyek kötelezettségeket jelentenek az ERFO Kft. számára, nekünk
kezelni kell, ki kell fizetnünk a lízingdíjakat, a svájci frank alapú hitelek kamatterheit, nekünk
kell finanszírozni az árfolyamveszteségeit. Jelenleg ebben a helyzetben vagyunk, és ez
hozzátartozik ahhoz, hogy miért kerül ennyibe a cég fenntartása. Egyébként a cég
üzemeltetése valóban rendszerszinten problémás. Ketté kell választani. Van egy
rendszerszintű probléma, rossz a finanszírozási rendszer, a másik pedig, hogy minden cégnek
megvannak a saját problémái.

Röviden összefoglalom, hogy a finanszírozási rendszernek milyen alapvető problémái
vannak. Az egyik az, hogy az állam sohasem határozta meg, hogy konkrétan mik a
rehabilitációs feladatai ezeknek a vállalatoknak. Ezeket a feladatokat kellett volna
finanszírozni. Ehelyett az állam támogatásokat folyósított, az állami támogatásokat
valamiképpen egy általános működési költséghez adta, és folyamatosan figyelte, hogy ezek a
működési költségek és a támogatások hogyan állnak arányban. Lehet látni, hogy amikor a
támogatási rendszer átalakítása megtörtént, korábban a támogatási rendszer szabályozásában
dolgoztam 2001-től 2004-ig tehát van belülről is rálátásom, akkor látni lehetett, hogy az a
támogatás úgy kezelhetetlen, fenntarthatatlan.

Viszont azok a számok, amik itt elhangzottak, csak részben helyesek, én szívesek
segítek abban, hogy korrigáljuk ezeket. Az állami támogatások, amelyeket az elmúlt 8 évben
az állam részéről kifolytak a védett szervezetekhez, úgy néztek ki nagyságrendileg, hogy
2003-2004-ben az 50 milliárd forintot meghaladták. Körülbelül akkor 40 ezer ember
támogatását finanszírozta ez az 50 milliárd feletti összeg. Az a 95 ezer fő, ami benne van az
egyik anyagban, onnan származik, hogy a KSH-nak volt egy felmérése az összes
megváltozott munkaképességű ember foglalkoztatásáról. Ez egy statisztikai adat, nem a cégek
bevallásain alapul konkrétan. De ezek közül az állam körülbelül csak 40 ezer főt támogatott.
2003-2004-ben lehetett látni már, hogy ez a támogatás teljesen elszaladt. Akkor ez egy
felülről nyitott kassza volt. Akkor kezdődött meg a gondolkodás, hogyan lehetne a rendszert
úgy átalakítani, hogy ne omoljon össze, a foglalkoztatási szint megmaradjon, vagy lehetőség
szerint növekedjen, a szakmai elvek megvalósuljanak, és a hatékonyság is növekedjen.
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2005-ben a rendszer átalakítása megtörtént, egy új szisztéma alakult ki. Lehetett látni,
hogy még 2007-2008-ban is viszonylag magas támogatások voltak, például az ERFO Kft.-nél
2007-ben 2,2 millió forint/fő volt a támogatás. De azóta, akármennyire is problémás ez a
szisztéma, objektíven meg kell állapítani, hogy valamiféle hatékonyságnövekedés történt.
Hiszen körülbelül ugyanannak a 35-40 ezer főnek a foglalkoztatása megvan, a támogatás
pedig tavaly lement 43 milliárd forintra a teljes foglalkoztatotti körben. Ebben benne vannak a
védett szervezetek, a kevésbé védett körülményeket biztosító akkrediált szervezetek és azok a
szervezetek is, amelyek ma már munkahelyeken céltámogatást kapnak egy sokkal könnyebb
eljárással. Tehát kiszélesedett ez a kör, sokkal többen veszik igénybe ezeket a támogatásokat.

A tavalyi költségvetési törvény elfogadásakor ez a támogatás jelentősen csökkent, ez
azt jelenti, hogy az ERFO Kft. a tavalyi 1,5 millió/fős támogatás helyett az idén 25
százalékkal kevesebbet kap. Ez azt jelenti, hogy tavaly a támogatás több mint 1400
megváltozott képességű emberre 2,1 milliárd forint volt, az idén ez 523 millió forinttal
kevesebb. Ahogy érintőlegesen említettem, ezek a cégek a támogatás miatt nagyon
kényelmesen működtek, veszteséges tevékenységet végeztek és végeznek jelenleg is, az volt
akkor a fő célkitűzés, az elsődleges szempont, hogy a foglalkoztatásban történjen valami,
tehát nem profit szerzése. Ez olyan aránytalanságokhoz vezetett, hogy ez szinte kizárólagossá
vált. Ezeknél a cégeknél, most elsősorban az ERFO Kft.-ről beszélek, nem történt meg az az
átalakítás, amire szükség lett volna, és amit a SZEFO Kft. végrehajtott a menedzsment helyes
döntése révén.

Gyakorlatilag egy 3-4 éves átalakítási folyamat hiányzik ezekből a cégekből. Ezek a
cégek képesek lennének alacsonyabb támogatással is működni. Jelenleg olyan drasztikus
támogatáscsökkentés történt, hogy az ERFO Kft.-nál sem tudtunk fölkészülni néhány hét
alatt, amikor láttuk a költségvetési törvény megszületésekor, hogy milyen összeget fogunk
kapni. Egy-két hónap állt rendelkezésünkre, hogy fölkészüljünk. Ez az 523 millió forintos
támogatáskiesés azt jelentette, hogy hatékonyságnövelési intézkedéseket kezdtünk el az
ERFO-ban, és végül is sikerült úgy kezelni a helyzetet, hogy a ténylegesen szükséges
támogatás helyett csak körülbelül 360-400 millió forint még mindig hiányzik.

Végül is átfogóan összefoglalva: az elmúlt évek finanszírozási problémái és ezeknek a
cégeknek az irányítása, szabályozása rendszerszinten odáig vezetett, hogy egy nagyon
drasztikus támogatáscsökkenés lehetetlen helyzetbe hozza ezeket a cégeket. A mi
előrejelzésünk szerint, amit a tulajdonosunk számára elküldtünk, május-júniustól
válságintézkedéseket fogunk végrehajtani, augusztustól pedig finanszírozhatatlanná válik a
rendszer. Ezt csak azért mondtam el, hogy egy tágabb körben jelezzem a saját cégünk
helyzetét, és rávilágítsak arra, hogy az elsődleges szempont a vállalaton belüli szabályozás
további finomítása, az átláthatóság növelése, a korábbi ügyek rendbetétele mellett a
legfontosabb a cég talpra állítása, a működés biztosítása. Ezért most nagyon örülök neki, hogy
ez a bizottság ezt napirendjére tűzte, mert ezt szerettem volna elmondani. Szívesen állok elébe
bármilyen hatósági vizsgálatnak, ez végül is szerintem a mi helyzetünket tekintve szerencsés,
hogy megtörténik. Ugyanakkor szeretném jelezni, hogy működési problémáink lesznek,
amiket egyelőre csak a közvetlen felügyeleti jogokat ellátó szervezetek felé közvetítettünk, de
sajnos ez problémát fog okozni. De nem akarok erről többet beszélni.

ELNÖK: Éppen kérni szerettem volna, mivel ez nem a mi kompetenciánk, mivel az
elmúlt 8 évet vizsgáljuk, de természetesen ez is jegyzőkönyvbe kerül. Most megadom a szót
Seszták úrnak.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, de el kell
mennem. A bizottság így is tudja folytatni a munkáját az ügyrendünk szerint. Biztos vagyok
benne, hogy egy tisztázó jellegű úton indult el a bizottság, ami a jövőbeli működés
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szempontjából is nagyon fontos tanulságokkal szolgál. Hiszen valójában ezek a számok 200
ezer forintos havi költséget jelentenek nagyjából ezeknél a cégeknél, bár nem számoltam
utána, viszont a végső célcsoport ennél sokkal kevesebbet lát. Nyilván a veszteséges
működésből, esetleg a menedzsment korábbi hibás és bűnös döntéseiből fakad ez esetlegesen.
Nekünk ezeket a folyamatokat kell vizsgálnunk. Természetesen parlamenti képviselőként jó,
ha tudunk azokról az állapotokról, amelyek most és a jövőben kihívást jelentenek a cégek
számára. Talán a végső, lezáró határozatunknak lehet egy olyan pontja is, amely a jövőbeli
működésre tekint, hogy lehet-e olyan módon átalakítani ezeket a szervezeteket, akármilyen
tulajdonban is vannak, amelyek jobban használhatóvá teszik az állami pénzeket, ezzel
racionálisabban felhasználva a közpénzeket. Akár olyan javaslatokat is megkockáztathatunk,
amelyek a készülő közbeszerzési törvény irányába hatnak, bár természetesen ez uniós és
versenyjogi szabályokat is érint, de olyan módon foglalkoztassák ezeket az embereket, ami a
közpénzek jobb kihasználásának irányába mutat. Tehát az állam is lépjen fel megrendelőként,
és a szándék itt megfogalmazható. Köszönöm szépen.

Azt a metódust ajánlom még továbbra is, hogy elnök úr juttassa el kérdéseit írásban a
cégek ügyvezetőinek, ők pedig legjobb tudásuk szerint válaszoljanak. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Ezt a múlt alkalommal egyébként már konkrétan
jegyzőkönyvbe diktáltuk. A következő kérdést szeretném föltenni önnek, igazgató úr. Hogyan
lehetséges az, hogy az ERFO esetében, ha jól emlékszem rá, 5,5 milliárd forintos
nagyságrendű támogatásban részesült 2009-ben, ilyen támogatás mellett 600 millió forintos
nagyságrendű hiányt halmozott föl, miközben ingyen munkaerővel dolgozik? Az előbb is
tetszett említeni, hogy milyen támogatásban részesültek, viszont az árbevételről nem esett szó.

A másik. A fúzió kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy az Agoránál dolgozó
emberek milyen normatív támogatást kaptak. Továbbá, amit önök bérleti díj címén fizettek a
piaci árnak megfelelő volt? A korrekcióról is szeretnék érdeklődni, jelesül arról, hogy
említette, hogy itt a számok körül problémák vannak, nem mindig helytállóak. Egyetértek
vele, szeretnék én is tiszta helyzetet teremteni, mert ahány forrást keresünk meg, mindig más
és más számadatok kerülnek hozzánk. Mi is szeretnénk ebben korrekt, tiszta képet kapni.
Egyelőre ennyi kérdést tennék föl, utána megyünk tovább. Köszönöm szépen, öné a szó!

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Kezdeném az árbevételnél, a
támogatásnál és a veszteségnél. Valószínűleg egy másik társaságnál lehetnek ezek a számok.
Nálunk a támogatási összeg 2009-ben 2,2 milliárd forint volt, az árbevétel pedig 1,3 milliárd
forint. A 2010-es év egy több mint 90 millió forintos hiánnyal lett tervezve, ezzel szemben
sikerült az előrejelzés szerint egy több mint 100 millió forintos eredmény összehoznunk.

Az Agora Kft.-nél a támogatás abban az évben, amikor megtörtént a munkavállalók
jogutódlással történő átvétele, egy ideig párhuzamosan működött a régi és az új szisztéma.
Tehát ők még dotációt igényeltek, és 2007-ben, a fúzió után az ERFO számára a védett
szervezeti szerződés által biztosított rehabilitációs költségtámogatásban részesültek azok a
munkavállalók, akiket átvett az ERFO. Volt egy átmeneti probléma az átvételkor. Volt több
mint egy hónap, amikor ez a finanszírozás nem működött, hiszen a munkavállalókat át kellett
venni, de a támogatási rendszer ezt nem tudta lekövetni, ezért az Országos Foglalkoztatási
Közalapítvány, az akkori tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet az 512 millió forintos
keretéből, ami a tulajdonosi jogok gyakorlására biztosított keret volt az összes állami cég
számára, biztosított 96 millió forintot arra, hogy ezt az átmeneti problémát kezelje. Mert
utófinanszírozással történik a dolgozók támogatása, és kiesett egy hónap az Agora
munkavállalóinak támogatásából. Az 512 millió forintot nem kapta meg az ERFO, azt több
cég között osztották fel hasonló problémák miatt, illetve ebből az 512 millió forintból kapott
kölcsönt az ERFO Kft. arra, hogy az Agora Kft.-nek a banki tartozását megoldja. Tehát a
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támogatási összeg 2009-ben volt 2,2 milliárd, 2010-ben 2,1 milliárd. A tavalyi évben a terv
hiánnyal készült, de pozitív eredménnyel zárul, úgy tűnik.

A bérleti díj piaci áron van meghatározva az Agora Kft. felé, a legjelentősebb bérleti
díjat az ERFO fizeti az Agora Kft.-nek egy tulajdonosi döntés következtében, ez éves szinten
százmillió forint körüli nagyságrend, ezt ebben az évben próbáljuk mérsékelni azzal, hogy az
ERFO és az Agora között az eszközátadás megtörténik az Agora tartozásának fejében. Ez
jelenleg folyamatban van. Egyébként bérleti díjakat fizetünk, vannak olyan telephelyek, ahol
piaci alapon, mivel nem önkormányzattól kapjuk, van olyan, ahol az önkormányzat annak
érdekében, hogy a helyi foglalkoztatási szint javuljon, nagyon alacsony áron ad bérbe.
Jellemzően a bérleti díjunk túlnyomó része az Agora Kft.-hoz kerül.

ELNÖK: Értem. Igazgató Úr! Ezek szerint, amikor ez a fúzió létrejött, az Agoránál
dolgozók kevesebb normatív támogatást kaptak, viszont amikor önökhöz bekerültek mint
védett szervezethez, már magasabb támogatást kapott ugyanaz a dolgozó, ha jól értelmeztem
a szavait. Ez azt jelenti, hogy közben súlyos egészségügyi károsodást szenvedtek ezek a
dolgozók?

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: A konkrét számokat
mindenféleképpen írásban fogom elküldeni, hogy pontosan mennyi volt az adott időszakban
az egy főre eső támogatás az akkori Agora Kft. dolgozóinál, de jelenlegi tudásom szerint nem
kaptak kevesebb támogatást. Pont az volt a probléma, hogy az Agora Kft. nem került be abba
a magasabb támogatotti körbe, mint az ERFO Kft., ezért a korábban meglévő magas
támogatásból kiesett volna. Belekerült volna egy alacsonyabb támogatási szintbe, amiből nem
tudták volna megoldani a foglalkoztatást, és így, hogy az ERFO-hoz átkerültek, tényleg a
védett cégek kapják a legmagasabb támogatást, ebből lehetett megoldani a foglalkoztatásukat.
Hozzáteszem, valóban veszteséges és nehezen finanszírozható tevékenységet végzett akkor az
Agora Kft., jelenleg is ilyet végez az ERFO Kft., ezért van az a probléma, hogy a magas
támogatás a működésbe egyszerűen beolvad.

ELNÖK: Értem. Tehát van mit tenni a jövőt illetően. De hangsúlyozom, ez nem a mi
kompetenciánk. Mi a múltat vizsgáljuk, és ami itt szembetűnő számunkra, hogy ugyanaz a
dolgozó egy adott helyzetben kevesebb állami támogatást kap, majd egy fúzió kapcsán, egy
védett szervezethez bekerülve magasabb támogatásban részesül. Tehát gyakorlatilag itt mégis
csak azt kell megállapítanunk, hogy a közpénzek ilyen irányú kiáramlása történt.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Valóban volt egy olyan
gyakorlat az elmúlt években, amit elnök úr említ, konkrétan ezt mutatja, hogy azok a
támogatott szervezetek, amelyeknek az egy főre jutó támogatási intenzitása alacsonyabb volt,
nem tudtak megfelelni a piaci követelményeknek. Gyakorlatilag hasonló tevékenységet
végeztek, mint a védett szervezetek, hasonló piacon mozogtak. Úgyhogy jellemzően ez a
tevékenység, nevezzük ezt szektornak, amit ez a szektor végez, hasonló, mint amit a távol-
keleti iparok végeznek. Tehát nagyon nagy a verseny. Ezek a szervezetek, amelyek
alacsonyabb támogatásban részesültek, sorban mennek tönkre. Volt egy olyan gyakorlat, bár
ez igazából nem konkrétan az ERFO Kft.-re vonatkozik, mert ott a fúzió máshogyan történt,
nem azért, mert az alacsonyabb támogatás miatt bedőlt volna az Agora, hogy ezeknek a
szervezeteknek a munkavállalóit átvették telephelyekkel együtt a védett szervezetek. És
ahelyett, hogy az történt volna, hogy a szabályozást módosítják, és megnézik, hogy mekkora
támogatásra van szükség ahhoz, hogy szinten tartható legyen a foglalkoztatás, ezeket a
munkavállalókat betolták egy magasabb támogatási kategóriába. Tehát gazdasági
szempontból nem volt racionális a döntés, ezt el lehet mondani valóban.
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Visszatérve az ERFO Kft.-re, az Agoránál korábban is voltak működési problémák,
akkor is, amikor volt egy APEH-vizsgálat, nem lehetett tudni, mi lesz a vége, a mértékét sem
lehetett tudni, és a foglalkoztatás több szempontból is bizonytalanná vált. Ezért döntött úgy a
tulajdonos, hogy minden ingatlant, eszközt otthagy az Agorában, de a foglalkoztatást, a
megőrzés érdekében, beolvasztották a munkavállalókat az ERFO-ban. Tehát egy munkáltatói
jogutódlás történt az ERFO-ban.

ELNÖK: Azért meglepő számomra, hogy ilyen magas támogatás mellett veszteséget
termelnek, és meg kell mondjam, hogy szerény számításaim mellett a vizsgált időszakban 1,7
millió forintos nagyságrendű /fő/év támogatást kaptak, miközben minimálbéren dolgoznak az
emberek. Ha ennek a járulékait és egyéb költségeit is hozzáadom, akkor kvázi egy 350 ezer
forintos nagyságrendű összeg maradványként még ottmarad. Értéket is termelnek, anyagot is
vásárolnak, tehát árbevételnek is lenni kell, mégis veszteségesek. Nem véletlenül kérdeztük a
múltkor, amikor ön nem volt jelen, hogy a gépkocsivásárlásoktól kezdve a laptopig, telefonig,
hadd ne soroljam föl, a gazdálkodás nem a jó gazda gondosságával történt, mert nem akarok
jogi kifejezést használni. Egyszerűen úgy fogalmazok, hogy nem a jó gazda gondosságával
szervezték, irányították ezeknek a cégeknek az életét, hiszen ingyen munkaerő állt
rendelkezésükre, miközben 350 ezer forint pénzmaradvány maradt. Ha anyagot vásárolok, azt
gondolom, legalábbis vállalkozói múltamból, hogy azt a megtermelt nyereségből kell
finanszírozni. Ez számomra megdöbbentő, hogy ekkora támogatási struktúra mellett ilyen
nagyságrendű veszteségeket halmoznak föl.

Arról nem is beszélve, hogy ha jól emlékszem a Monéta a következőket állapította
meg, hogy számos esetben nem tudott elszámolni, többek között ez a cég, amit most ön
irányít, ezekkel a pályázati pénzekkel. Ha jól emlékszem, közel 300 millió forintos
nagyságrendű összeg most peresítés alatt van. Jól emlékszem a számokra.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Amikor én átvettem a céget,
akkor folyamatban lévő per nem volt. Egyetlenegy per volt, a korábbi tulajdonos és az ERFO
Kft. között, a korábban átadott tulajdonosi kölcsönt perelte vissza az OFA. Közben
tulajdonosváltás volt, tehát átkerült az ERFO a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz. Az ERFO
nem tudta visszafizetni azt a kölcsönt, amit azért kapott, hogy az Agora tartozását
kiegyenlítse, az Agorától meg nem tudta beszedni ezt, hiszen az ERFO finanszírozta az
Agorát. Ezért az OFA kénytelen volt peresíteni ezt az ügyet, de közben megállapodás történt a
per szüneteltetéséről, és született egy országgyűlési döntés, hogy ezt az adósságot, mivel
gyakorlatilag egy állami cég tartozott egy állami szervezetnek, eltörli a költségvetési
törvényben.

Azt el kell mondanom, hogy amikor 2010 augusztusában átvettem a céget, olyan
vezetőtől vettem át, aki a korábbi időszak sajtóhíreiben nem volt érintett. Ő úgy kapta meg a
feladatot 2009 novemberében, hogy tegye rendbe az ERFO Kft.-t. Volt egy
felügyelőbizottsági vizsgálat, ami feltárt számos problémát. Ez az ügyvezető teljesen korrekt
módon megpróbálta ezeket az ügyeket rendbe tenni, béreket csökkentett, a gépkocsi-
jogosultságokat megvonta, az egyéb juttatásokat megvonta. Hogy is mondjam, bizonyos
értelemben már előkészítette a tevékenységemet, tehát én csak jókat tudok mondani az
átmeneti ügyvezetőről.

Visszatérve még a veszteségekre, hogy hol tűnik el ez a sok pénz. Számomra is
megdöbbentő volt, amikor megnéztük üzemegységek tevékenységét, akkor azt láttuk, hogy
van olyan üzemegység, ami még a támogatással együtt is veszteséges. Megnéztünk minden
költséget, de még a támogatással együtt is veszteséges, ráadásul alacsony áron történik az
eladás. Ez az egyik ok, a másik pedig az, hogy 1400 megváltozott munkaképességű emberrel
nálunk számos szakember foglalkozik. Rengeteg probléma van, nemcsak pszichiátriai betegek
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vannak, hanem egyébként is nagyon sok dolgozónknak megvannak a saját problémái. Tehát
mindenféle pszichoszomatikus problémájuk van, rengeteget dolgoznak velük a szociális
munkásaink. Én is kapok közvetlenül leveleket tőlük, és ez rengeteg energiát köt le, rengeteg
táppénzes betegnek kell bért fizetni. Szétszórtan működik a cég, több mint 30 telephelyen.
Közel 30 millió forintot fizetünk ki azért, hogy a dolgozóinkat beszállítsuk Volán-
társaságokkal. Tehát számos olyan járulékos költség van, ami egy normál vállalkozásnál nem
merül föl. Én is megdöbbentem, amikor ezekkel találkoztam.

ELNÖK: Hangsúlyozni szeretném, mert mindig belecsúszunk abba a hibába, hogy a
múltat összemossuk a jelennel. Mi a múltat vizsgáljuk, szeretném a múlt és jelen anomáliáját
föloldani. A következőt szeretném öntől megkérdezni: milyen kapcsolata van az ERFO Kft.-
nek a Nanovo Kft.-vel.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: A múltkor a kollégám nem
volt tisztában azzal, hogy rengeteg kapcsolata van a cégnek. Igazából jelenleg élő kapcsolata
nincs. Az átvételi dokumentációban találtam egy másolatban lévő keretmegállapodást ezzel a
társasággal, ez egy stratégiai keretmegállapodás, semmilyen tartalmi tevékenység nem történt.
2009 szeptemberében kötötte az ERFO Kft. ezt a szerződést. Én nem találkoztam senkivel a
kft. részéről. Ez egy olyan keretszerződés, amit tartalommal kellett volna megtölteni.
Hivatkozik egy mellékletre, amit nem találtunk, és valószínűleg részletezte volna, hogy mit
jelent ez a keretmegállapodás. Egy ilyen technológiai fejlesztés történt valahol, ez elég
nehezen megfogható a szerződés alapján, nanotechnológiás fejlesztés. Az volt ennek a
keretszerződésnek a lényege, hogy az ERFO Kft. mint foglalkoztató, termelő cég működjön
együtt ezzel a kft.-vel. Tavaly decemberben fölhívott egy úr ettől a cégtől, aki mondta, hogy ő
tudja, hogy van ez a szerződés, és én foglalkozom-e ezzel. Akkor tájékoztattam, hogy nem
foglalkozom, mert nem volt semmilyen konkrétum, amivel foglalkoznom kellett volna,
semmilyen teljesítés nem történt. Tehát ez egy olyan keretszerződés, amit egyszer
megkötöttek és úgy hagytak. Jelezte ez az  úr, hogy ő ettől a kft.-től hív engem, és majd
valamikor meg fog keresni, mert ez egy gyümölcsöző együttműködés lehet. De azóta semmi
nem történt.

ELNÖK: De azt tudja, hogy miről szól?

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Nem tudom, megmondom
őszintén, de kíváncsi lennék rá.

ELNÖK: Itt egy milliárdos nagyságrendű pénzt kaptak kutatás-fejlesztésre azért, hogy
egy olyan textíliát fejlesszenek ki, amely atkataszító tulajdonsággal bír, és feltételezem, hogy
ezt követően a miskolci önkormányzat és két orosz személy került képbe, és ezekkel kötöttek
önök szerződést, gondolom én, a gyártás vonatkozásában. Azt szeretném megkérdezni, hogy
akkor ezek szerint önök például e szerződés kapcsán kaptak-e a központi költségvetésből
valamilyen forrást ennek megvalósítására, előkészületeire. Mert nyilvánvaló, hogy ebből a
kutatás-fejlesztésből nem lett semmi, az egymilliárd pedig eltűnt.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Nem kaptunk. Ezt
egyértelműen tudom mondani, hogy nem kaptunk. Ez egy 2009 szeptemberében kötött
szerződés. Az azelőtti időben, amikor átnéztük a szerződéseket, nem találkoztunk semmi
olyasmivel, tehát nem kaptunk erre támogatást, ezt tudom mondani. Annyit tudok, hogy egy
nanotechnológiás textil-előállításról szólt, azt hiszem ezüst nanotechnológiás eljárásról szólt,
amit egyébként egy nagyon jó ismerősöm már alkalmaz, a SZEFO Kft. hasonló
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technológiával gyárt pulóvereket, saját kutatás alapján. Ezért is csodálkoztam, hogy miért van
egy ilyen keretszerződés, de, mondom, semmilyen lépés nem történt ebben, se megrendelés,
se teljesítés, semmi.

ELNÖK: A korabeli sajtót föl tetszik lapozni, a Putyin és a Gyurcsány miniszterelnök
közötti megbeszélések kapcsán is hírt adtak erről annak idején, ezért érdekelt bennünket, hogy
miután önöknek szerződésük van, milyen szerepük lett volna, de ezek szerint ön erre nem tud
választ adni.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Semmilyen kötelezettséget
nem vállaltunk, ezt a szerződést be tudom küldeni.

ELNÖK: Köszönöm szépen, ezt kérném. Egyéb kérdés? (Nincs jelentkező.) Nincs. Én
azt kérdezném, hogy azzal a kérdéssorral, amin gyakorlatilag az elmúlt alkalommal
végigmentünk, pontosabban azokkal a megállapításokkal ön is egyetért-e. Jelesül: voltak-e
gépkocsibeszerzések?

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Igen, voltak
gépkocsibeszerzések. Gondolom, itt a személygépkocsik érdekesek, nem a tehergépkocsik.
Mert az OFA-támogatásból tehergépkocsit is vásároltak, ezt a cég jelenleg is használja.
Személygépkocsi-beszerzések történtek, ezek nagy értékű gépkocsik voltak. Amikor átvettem
a társaságot, és megnéztem, hogyan tudunk valahogy költséghatékonyabban működni a
gépkocsikat tekintve is, olcsó kocsikkal közlekedni, akkor azt állapítottam meg, hogy az
MNV és a társaság szabályai alapján megfelelően jártak el. Olyan gépkocsivásárlások
történtek, amelyek kiegyenlítése részletfizetéssel történik. Három ilyen nagyobb értékű
gépkocsibeszerzés történt, a több nem jelentős, ezek olyan 8-9 millió körüli vásárlások voltak,
de amennyiben ezeket a szerződéseket fel akartam volna bontani, ezt alaposan megvizsgáltuk,
akkor még fizetni kellett volna. Jellemzően ilyen szerződések voltak.

Annak idején, amikor ez sajtóhír is volt, a felügyelőbizottság megvizsgálta ezeket a
gépkocsibeszerzéseket. Az tény, hogy drágák voltak az autók, de a társaság és az MNV
szabályainak megfelelően történtek a szerződéskötések. Természetesen kérdés, hogy mondjuk
egy kft. menedzsmentjének szükséges-e ilyen autókat vásárolnia. Ezeket az autókat jelenleg
használjuk, mert ez a legolcsóbb megoldás. Ha ebből az autóból ki szeretnék szállni, amit
használok, ez egy 3 éves Volvo, akkor fizetnünk kellene ezért. Jelenleg 140 ezer forint körül
van a havi törlesztése, még körülbelül 3 évig. A három gépkocsi egy Volvo, egy Renault és
egy Toyota. A Volvót a társasági és az MNV szabályainak megfelelően használom, a másik
két gépkocsit pedig két vezető használja kilométer-elszámolással.

ELNÖK: A következő a politikai ejtőernyősök ügye, név nélkül természetesen. Minket
elsősorban az érdekel, hogy van-e jelen pillanatban az ön által irányított cégnél olyan
személy, aki kvázi fölülről vezérelve helyeztek el, de munkavégzés, teljesítmény nincs
mögötte.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Röviden is, hosszabban is
válaszolhatok. Röviden nincs. Megjelentek korábban nevek a sajtóban, szerintem valakinek a
személyes problémái, konfliktusai miatt. Ez lehet az egyik oka. Ugyanakkor, azok közül,
akiknek a neve megjelent a sajtóban, többen már nem dolgoznak. Van olyan személy, akivel a
közvetlen elődöm megállapodott, és kilépett a cégtől. Van, akit fölmentett az MNV, illetve
volt, akivel én állapodtam meg személy szerint, és közös megegyezéssel távozott a cégtől.
Akik pedig még ott vannak nálunk, az egyik kolléga 20 éve ott dolgozik, 1991-től. És
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mindenki szakmai munkát végez, teljesítenek, konkrét feladatuk van, tehát szakemberként
tekintek rájuk.

ELNÖK: Nagyon helyes, nem is erre vagyunk kíváncsiak. Itt a lényeg az, amit most
elmondott, hogy voltak ilyenek. Még egyszer hangsúlyozom, nem az ön munkáját vizsgáljuk,
hanem az előző 8 évet. Pontosan erre voltam kíváncsi, amire ön meg is adta a választ, hogy
igen, voltak ilyen személyek, hiszen többek között ön kezdeményezte ezeknek a
szerződéseknek a fölbontását.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Azért hozzá szeretném tenni,
hogy nem szeretném egyik kollégának sem a korábbi munkáját minősíteni. Én egy ügyvezető
vagyok, menedzser, tehát azt tudom mondani, volt olyan, aki korábban vezető volt, de már
nem dolgozik a cégnél.

ELNÖK: Lépjünk ezen túl. A következő ilyen kérdéskör volt, hogy a megváltozott
munkaképességű dolgozók minimálbér körüli fizetést kapnak.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: A megváltozott
munkaképességű dolgozóink jelentős része olyan tevékenységet végez, ami kiválóan alkalmas
a rehabilitációra, teljesítményelvárás nincs. Nem is várható el teljesítmény. A lényeg az, hogy
a foglalkoztatás megvalósuljon, és amit csinálnak, az gazdasági értelemben is értékelhető és
eladható legyen. Ezt a tevékenységet minimálbérből nehéz is lenne fizetni, hiszen nem várunk
el gazdasági teljesítményt a dolgozóktól. Tudjuk, hogy mennyit tudnak, csoportszinten meg
van állapítva, hogy körülbelül mi az a tevékenység, amit el tudnak végezni, ezt elvégzik, és
ezáltal nagyon sok dolgozónk kilép a munkaerőpiacra, el tud helyezkedni. Tehát ez egy
ugródeszka számukra.

Illetve azért színesebb egy kicsit a helyzet. Vannak olyan tevékenységek, amelyek
kimondottan szakértelmet kívánnak meg. Például ilyen a varrodai munka, bőrdíszműves,
papíripari munka, akik gépet kezelnek. Ezek a dolgozóink többet keresnek, mint a
minimálbér, de nagy általánosságban elmondható, hogy az egészségkárosodott és fogyatékos
dolgozóink valóban a minimálbér környékén keresnek.

ELNÖK: A következő megállapítás pedig az volt, hogy a dolgozók átlagbére
csökkent.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Így van, sajnos ez a nagy
problémánk. Az szja-szabályok módosulásai miatt a durván 290 ezer forint alatt kereső
dolgozók tényleges nettó jövedelme csökkent. Erre mi készítettünk egy javaslatot, hogy ezt a
kompenzációt végrehajtjuk. Ez már olyan kérdéssé vált, hogy az egyik szakszervezet
elnökével tárgyaltam erről. Szeretnénk megoldani. Amennyiben ki tudjuk gazdálkodni, és a
finanszírozási helyzetünk megengedi, akkor ezt a csökkenést kompenzálni fogjuk, állami
cégként ezt kötelességünk megtenni.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy végigmentünk azokon a
kérdéskörökön, amelyeket megfogalmaztunk az elmúlt alkalommal. Talán még egy kérdésem
van, hogy milyen lajstromszám alatt és mikor akkreditált az ERFO.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: A lényeg az, hogy nem
történt akkreditáció. A jelenlegi támogatási és akkreditációs rendszer sajátossága, hogy a
védett szervezeti szerződéssel működő szervezeteknek, amelyek e szerződés révén jutnak
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állami támogatáshoz, nem kell akkreditáltatniuk magukat. Ugyanakkor a támogatási szerződés
azoknak a feltételeknek a teljesítését elvárja, amelyek az akkreditációhoz szükségesek. A
szerződésben foglaltaknak megfelelően gyakorlatilag ugyanazokat a követelményeknek kell
megfelelni, mint az akkreditált cégeknek. Röviden összefoglalva, nem történt akkreditáció,
mert védett szervezet, és a 2005-ös kormányrendelet szerint az akkreditáció nem vonatkozik a
védett szervezetre. Összesen 21 ilyen szervezet van az országban.

ELNÖK: Értem. Tehát ön azt mondja, hogy a törvény, bár én a törvény szelleméből
azt olvastam ki, hogy mindenkire nézve kötelező, de ezek szerint ön azt állítja, hogy a 21
védett cégnek nem kell akkreditálni.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Így van.

ELNÖK: Még lenne egy kérdésem, hogy a TMT Security Kft. 2010-ben az ERFO Kft.
harmadik legnagyobb szerződő partnere volt. Milyen munkát végzett, és milyen összegért?

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Őrzésvédelmi tevékenységet
végzett ez a cég. Ezzel a társasággal szerződést bontottam, ugyanis olyan tevékenységet
végzett, amit megítélésem szerint a megváltozott munkaképességű dolgozók is el tudtak látni.
Portaszolgálatot végeztek teherportán, illetve személyi portákon. Nagyságrendileg 30 millió
forint körül volt az az összeg, amit a társaság fizetett ennek a kft.-nek. Jelenleg februártól
megoldottuk úgy, hogy kivezettük ezt a szolgáltatást, megszerveztük saját erőforrásból a
portaszolgálatot, és megváltozott munkaképességű dolgozókkal látjuk el ezt a feladatot.

ELNÖK: Köszönöm szépen, igazgató úr. A következőt szeretném öntől kérni.
Amennyiben még kérdéseink merülnek fel, legyen szíves a bizottság rendelkezésére állni.
Köszönöm szépen a jelenlétét, és most egy 5 perc technikai szünetet rendelek el. (Rövid
szünet.) Köszönöm szépen.

Szabó György meghallgatása

Folytatjuk a meghallgatást a FŐKEFE Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit
Kft.-vel Szeretném megkérdezni Szabó György ügyvezető igazgató urat a következőről.
2007-ben az OFA-tól tulajdonosi jogok gyakorlása címén pályázatot nyertek 180 millió forint
értékben. Mire használták föl ezt a pénzt?

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Köszönöm szépen. Mint
ahogy Kovács Gábor kollégám az imént elmondta, az ERFO tekintetében az Agora olvadt be
a cégbe, nálunk a Savaria Net-Pack Kft., illetve a Rehabit Komplex Kft. olvadt be a Főkefébe,
de ezt a 180 millió forintot az egyhónapos kieső bérek finanszírozására kaptuk. Ez a 180
millió forint nálunk is a Kovács Gábor kollégám által elmondottak alapján költődött el, és a
180 millió forintos megszűnt.

ELNÖK: De akkor a pályázati cél nem valósult meg, mert itt a pályázati kiírásban
tulajdonosi jogok gyakorlása szerepelt. Magyarul a pályázati összeg nem erre a célra lett
fordítva. Értem én, hogy mire használták föl, de a pályázati kiírás nem erről szólt.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Gábornak átadnám a szót.

KOVÁCS GÁBOR, az ERFO Kft. ügyvezető igazgatója: Elnézést, hogy egy kicsit
jobban belefolyok, de jobban ismerem belülről. A Munkaerő-piaci Alaptól mindig kapott az
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OFA egy keretet a tulajdonosi jogok gyakorlására. Tehát az OFA gyakorolta a tulajdonosi
jogokat, és ebből adhatott a saját társaságainak működési, fejlesztési támogatást, tőkeemelést,
hitelt, bármit. Ez a támogatás lényegében egy hitel volt az áthidaló problémák megoldására.

ELNÖK: Ne haragudjon, nem tudom ezt elfogadni, de kénytelen vagyok. Ezt a
jegyzőkönyv számára mondom. Nem az én kompetenciám, de egy biztos: gyakorló
vállalkozóként tudom, hogy ha pályázati kiírás van, és nem az valósult meg, mint amit
pályázati célként megfogalmaztak, akkor visszafizettették az összeget. Itt viszont
egyértelműen egy oxigénpumpáról van szó, ha jól sejtem, 2007-ben, amit egy mondvacsinált
pályázaton keresztül juttattak a cégnek.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Úgy gondolom, ebben a
speciális ügyben kívülállóként, hiszen nem én voltam a Főkefe ügyvezető igazgatója, hogy
elnök úr vélelmezése nem helytálló, hiszen az akkor 1200 fős Főkefébe olvadt be több mint
2000 munkavállaló. A Főkefének nem volt arra lehetősége, hogy ennek a több mint 2000
munkavállalónak a következő havi bérét ki tudja saját forrásból fizetni, ezért kapta az OFA-
tól ezt a bizonyos 180 milliót.

ELNÖK: Én értem, és abszolút szinkronban vagyunk, igazgató úr, csak a problémám a
következő. Ezzel az erővel azt is megtehette volna, hogy konkrétan felpántlikázza a pénzt, és
azt célirányosan, adott feladat elvégzésére adja. De itt nem ez történt, hanem az OFA 2007-
ben tulajdonosi jogok gyakorlása című pályázaton 180 millió forintot biztosított önöknek.
Értem, hogy miért volt erre szükség, csak a pályázati cél és a felhasználás nem azonos.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Én ennél mélyrehatóbb
választ nem tudok önnek adni, elnök úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt szeretném megkérdezni, hogy mi indokolja a
telephelyek nagy számát.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Alapvetően úgy gondolom,
ahogy a múltkori bizottsági ülésen beszéltünk már erről, hogy az elmúlt 20 év folyamán
ezekben a cégekben, nemcsak az állami, hanem a magánkézben lévő cégekben is egy
kistelepülési foglalkoztatás jött létre, amelynek elsődleges célja az volt, hogy a kisfalvakban,
településeken az esetek túlnyomó részében egyetlen munkahelyet teremtsenek ezek a cégek.
A borzalmasan nagy számú telephelyek fenntartása az elmúlt időszakban lehetséges volt,
éppen a bizottság által tárgyalt igen magas állami támogatás révén, hiszen ezek az állami
támogatások fedezték azokat az irreálisan magas logisztikai, szállítási, fenntartási költségeket,
amelyek a Főkefe tekintetében 85, az esetek nagy részében 25-35 főt foglalkoztató telephely
fenntartását jelentette.

ELNÖK: Értem. Azt szeretném megkérdezni önöktől, hogy a Főkefe azonos
telephelyen hogyan tudott együttműködni a Rehabit Komplex Kft.-vel.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Azt, hogy hogyan tudott
együttműködni, nem tudom. Azt tudjuk, hogy 2007. július 1-től a Rehabit Komplex Kft.
beolvadt a Főkefébe. Természetesen a telephelyek jó részét átvette a Főkefe, de arról nincs
információm, hogy hány olyan telephely volt, ahol esetlegesen a Főkefe is, a Rehabit is
megmaradt.
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ELNÖK: A cégbírósági nyilvántartásból ez nagyon szépen kigyűjthető.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Nyilván kideríthető, de azt
tudom, hogy a Rehabit Komplex Kft.-nek annak idején nem az összes dolgozója olvadt be a
Főkefébe, azt hiszem, 150-200 munkavállalója megmaradt. Feltételezem, hogy lehetett
párhuzamosság, hogy a telephely egyik részét az egyik, a másik részét a másik kft.
üzemeltette.

ELNÖK: Itt újra föl kell tennem ugyanazt a kérdést, hogy a fúzió, a beolvadás
következtében a dolgozók önöknél magasabb normatív támogatást kaptak?

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Igen. Ez a kérdéskör nagyon
fontos. Ahogy igazgató kollégám is elmondta, ez abból a helytelen gyakorlatból adódik, hogy
az elmúlt 20 év folyamán soha nem volt meghatározva, hogy a különböző támogatásban
részesülő cégek milyen embereket, milyen fogyatékossággal rendelkező foglalkoztassanak.
Valóban az egyik legnagyobb anomáliának tekinthető, hogy a 21 védett szervezetben
gyakorlatilag szinte azonos fogyatékossággal élő emberek dolgoznak ugyanazokban a
tevékenységi körökben, mint azokban az egyébként nem védett szervezetekben, amelyek
kevesebb támogatást kapnak. A 21-ek közé annak idején 2007-ben 3 állami cég és 18
alapítványi, önkormányzati, illetve magántulajdonban lévő cég került be. Igazából azt is
célszerűnek tartanám, bár tanácsokat a tisztelt bizottságnak nem adhatok, hogy a 3 állami
cégen kívül a 18 egyéb cég pénzfelhasználását, működését is vizsgálják.

Visszakanyarodva az eredeti kérdéshez, úgy gondolom, jelenleg az egyik fő feladatunk
az, hogy a foglalkoztatás mikéntjét újraértékeljük, és meghatározzuk azt, hogy kinek mi a
feladata. Mi az állami foglalkoztatás feladata, mi a magánkézben lévő foglalkoztatás feladata,
satöbbi.

ELNÖK: Értem. Megkövetem a jelenlévőket, hiszen a két céget fölcseréltem a
számadatok szempontjából, és ezt most szeretném helyesbíteni. Elmondtam, hogy 5,5
milliárdos támogatásban részesült az ERFO, holott nem az ERFO, hanem a Főkefe részesült
ilyen támogatásban, és 316 millió forintos nagyságrendű veszteséggel zárta az évet. Ez
érdekelne, hogyan lehetséges az, hogy kvázi ingyen munkaerővel, értéket teremtő, munkát
végző emberek sokaságával szembesülünk, és kérem szépen 5,5 milliárd forintos támogatás
mellett fölhalmozott 316 millió forint veszteséget.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Elnök úr a 2009-es évről
beszél, ahol ezt a bizonyos 307 millió forint fölötti veszteséget a Főkefének sikerült egy
igazolatlan támogatáslehívással fokoznia. Tehát a jogosulatlan támogatás mértéke 2008-ban
276 millió forint volt nagyságrendileg. Ezt a Főkefének 2009-ben vissza kellett fizetnie, és
természetesen a különbözetet még az árbevételből, illetve a forgalomból adódó különbség
eredményezte. Ezen kívül a Főkefének a mérleg szerinti eredményei pozitívak voltak. Úgy
gondolom, és itt visszautalok Kovács Gábor kollégámra, sajnos az elmúlt évek támogatási
rendszere 2007 előtt is, 2007 után is azt eredményezte, eredményezhette, hogy pusztán az
árbevétellel kellett igazolni a támogatás mértékét. A Főkefe által végzett tevékenységek szinte
egyikének sem volt nyeresége. Többször elmondta ugyan elnök úr, hogy a jelenről nem
beszélünk, de azt azért elmondom, hogy az elmúlt félév intézkedéseiben az első három
legfontosabb között van, hogy ezeket a folyamatokat megfordítsuk, és a régi szerződéseket
olyan módon formáljuk át, olyan módon fordítsuk meg, hogy az a társaság számára
nyereséget tudjon termelni.
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ELNÖK: Értem én, de ismételten nyomatékkal szeretném hangsúlyozni, hogy a jelent
nem vizsgáljuk, nem a mi kompetenciánk. Önöknek van egy tulajdonosuk, az köteles ebben a
kérdésben döntéseket meghozni. Ebben nem is akarok belemenni.

Abban viszont mindenképpen szeretnék elmélyedni, hogy miért nem kapták meg a
dolgozók a vizsgált időszakban a mindenkori minimálbért?

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Úgy gondolom, hogy az a
dolgozói létszám, akiket teljes munkaidőben foglalkoztattunk, gyakorlatilag a minimálbérnek
megfelelő összeget kereste. Azonban az elmúlt 2 év folyamán, 2009-2010-ben vált
gyakorlattá az, hogy a csökkenő támogatást az óraszámok csökkentésével próbáltuk
kompenzálni, hiszen a fenntartási költségek igen magasak voltak. Visszautalnék elnök úrnak
az előzőekben elhangzott tájékoztatására, ez a bizonyos fönnmaradt 350 ezer forint/ fős
támogatás jó része az igen nagy szervezeti struktúra fönntartására, logisztikai költségekre,
satöbbire ment el. Alapvetően hibásnak ítélem meg azt a fajta gondolkodást és irányvonalat,
hogy szinte minden terhet a dolgozókra hárítottak ahelyett, hogy a gazdasági tevékenységet
próbálták volna élénkíteni, valójában olyan projekteket, olyan tevékenységet próbáltak volna
a cégek életébe behozni, ami gazdasági eredményt jelentett volna a társaságnak.

ELNÖK: Értem. Tehát gyakorlatilag a támogatás mértékét /fő/év szerint kapják, nem a
munkaidő szerint.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Ugyanaz a támogatási összeg
jár akkor is, ha 7 órát dolgozott, és akkor is, ha 4 órát dolgozott.

ELNÖK: Tehát ez rendszerhiba. (Magyar Anna jelentkezik.) Parancsoljon!

MAGYAR ANNA (Fidesz): Egy rövid megjegyzést szeretnék tenni. Én úgy képezem
le ezt magamban, hogy van egy rendszer azért, hogy foglalkoztassuk ezeket a speciális
készségekkel rendelkező embereket, és ez a rendszer a saját fönntartását mindenáron
biztosítja, akár olyan áron is, hogy kiiktatja azokat, akik miatt létrejött ez a rendszer.
Egyébként valóban nem kell a jelenlegi időszakot tárgyalnunk, de utalásként mindenképpen
érdemes megjegyezni tanulságot, hogy igenis lehet másként is csinálni. Azt szeretném
kiemelni, hogy az igazgató urak elmondásából az szűrődik le, hogy felelősen is lehet ezt
csinálni. Köszönöm.

ELNÖK: A következő kérdésem az lenne, hogy mennyi a vezetők és a dolgozók
átlagbére. A vizsgált időszakról beszélek, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Van egy táblázatunk, ami
végigvezeti a bérek alakulását. Sajnálom, hogy nem hoztam el egy másik táblázatot, ami
pontosan erre utal. Tudok mondani egy szellemi és egy fizikai átlagkeresetet 2003-tól 2010-
ig, illetve tudok egy számsort mondani, ami a normális és a megváltozott munkaképességűek
bérét vetíti ki. Itt az elmúlt 3 év adatait mondanám. 2008-ban a szellemi átlagkereset 203 815 
forint volt, a fizikai 67 797  forint volt. 2009-ben a szellemi átlagkereset 217 968  forint volt,
itt volt egy néhány ezer forintos növekedés, a fizikai 67 797  forint. 2010-ben a szellemi
átlagkereset…

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérem igazgató urat, hogy legyen olyan kedves ezt
e-mailben elküldeni.
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SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Jó. A múlt héten odaadtam
önöknek, de elküldöm.

ELNÖK: Köszönöm, persze 2002-től várjuk.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: 2003-tól van meg nekem.

ELNÖK: Azt szeretném még öntől megkérdezni, hogy tudomásunk szerint nyomozás
indult hűtlen kezelés miatt. Hol tart most ez a nyomozás.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: Hűtlen kezelés miatt több
ügy is van, többnyire a Vas megyei, illetve szombathelyi rendőrkapitányságon történt
feljelentés. A nyomozás halad, a kihallgatások folynak az érintett személyek tekintetében, úgy
hiszem, hogy ennek hamarosan vége lesz, de ezen kívül többet nem tudok, hiszen a rendőrség
engem sem tájékoztat arról, hogy mi történik. Úgy gondolom, hogy mivel ez szeptember-
októbertől zajlik, hamarosan lezárul.

ELNÖK: Akkor itt szeretnék visszatérni arra, hogy milyen körülmények között
olvasztották be a szombathelyi Net-Pack Kft.-t.

SZABÓ GYÖRGY, a Főkefe Kft. ügyvezető igazgatója: A Savaria Net-Pack kft.
elméletileg 2007. július 1-től olvadt be a Főkefébe. Hangsúlyozom, hogy elméletileg, hiszen
az Agorához hasonlóan az ingatlan- és egyéb vagyon megmaradt a Savaria Net-Pack Kft.
tulajdonában, és a dolgozói állomány került be a Főkefébe. Jelen pillanatig a Főkefe bért fizet
a Savaria Net-Pack Kft.-nek az ingatlanok, berendezések használatáért. Ez körülbelül évi 60
millió forintot jelent. Egyértelműen tudom azt állítani önöknek, hogy az, hogy nem történt
meg a Savaria Net-Pack teljes beolvasztása, az elmúlt 3 év politikai ráhatása volt. Hiszen a
Vas megyei szocialista képviselői kör akadályozta meg folyamatosan azt, hogy a Savaria Net-
Pack le tudjon válni úgy, hogy beolvad, illetve önállósul. Sajnos, ez igen egészségtelen
állapotokat hozott létre. Hiszen a Savaria Net-Pack Kft.-ben a mai napig is az önállósodási
szándék lenne irányadó, és az elmúlt 3 év politikai lebegtetése miatt nagyon nehéz helyzet elé
állítja a társaságot.

A beolvadás azt jelentette, hogy gyakorlatilag 2010 augusztusáig a Savaria Net-Pack
gyáregység cég volt a cégben, és ezek a beolvadások részlegesen történtek meg, hiszen a
Savaria és a Rehabit Kft. külön-külön sejtként működött a szervezet testében. Ez olyan
dolgokhoz vezetett, hogy a kedves megrendelők a Főkefétől ugyanarra a munkára mind a
három gyáregységtől kért árat, mind a három gyáregység külön-külön adott árajánlatot, és
természetesen a kedves megrendelő azt az árat választotta, ami a számára kedvezőbb. És itt
egyéb más problémákat is föltártunk az elmúlt időszak folyamán. Például külön folytak a
bérszámfejtések, a dotációigénylések elszámolása, satöbbi. Közel 20 millió forintos kárt
okozott a társaságnak az, hogy rosszul számolták ki ezekben a gyáregységekben a
betegállományokat, a normatívákat, és így tovább.

Az ülés bezárása

ELNÖK: Nagyon szépen megköszönöm mindkettőjük megjelenését. Tekintettel arra,
hogy Magyar Anna képviselő asszonynak is el kell mennie, a mai ülést berekesztem. Írásban
fogjuk a továbbiakban értesíteni önöket a következő ülés napjáról is, és kérdéseinket is így
juttatjuk el önökhöz, mint ahogy a múltkor is megbeszéltük, hogy mire lehet számítani.
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Köszönöm szépen a jelenlétüket. Köszönöm szépen a munkatársaknak is a közreműködését.
Az ülést berekesztem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 08 perc.)

Herman István Ervin

az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


