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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 02 perc)

Az ülés megnyitása

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Nagy tisztelettel köszöntöm a számvevőszéki és költségvetési bizottság albizottsági ülésén
megjelenteket. Megállapítom, hogy az albizottság határozatképes, tekintettel arra, hogy
helyettesítéssel a 7 tagból 4 jelen van. Így a bizottsági ülést ezennel megnyitom.

A napirend elfogadása

A meghívóban kiküldtük a napirendi pontokat, ezekre teszek javaslatot. Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon. (Szavazás.) Ellenvélemény? Tartózkodás. Ilyen
nem volt. Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy az albizottság elfogadta napirendjét.
Ennek keretén belül fogjuk mai ülésünket lefolytatni.

Szeretném bejelenteni a tisztelt jelenlévőknek, a bizottságnak, hogy a Rehabit
Komplex Kft.-nek kiküldtük a meghívót. A kft. egy levélben tájékoztatott bennünket, ezt a
levelet kiküldtük a bizottság tagjainak. Ebben arról tájékoztat bennünket, hogy a VPOP
vizsgálatot folytat a Rehabit Komplex Kft.-vel kapcsolatosan. Az irataikat lefoglalták, ezért
kérik, hogy ezt vegyük tudomásul. Tekintettel arra, hogy mi nem az iratokra vagyunk
kíváncsiak, kérem a bizottságot, támogassa azt az indítványomat, hogy keressük meg a
VPOP-t, tájékoztassuk jelenlegi vizsgálatunkról, és egészítsük ki a VPOP vizsgálatát
javaslatainkkal.

Amennyiben a bizottság elfogadja javaslatomat, kérem, kézfelemeléssel szavazzon!
(Szavazás.) Köszönöm szépen. Megállapítom a jegyzőkönyv számára, hogy a bizottság
elfogadta javaslatomat.

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

Ezek után a MONÉTA Kft. ügyvezetőjét kérem, hogy foglaljon helyet.

Tóth József ügyvezető meghallgatása

Ha egyetért, kérdéseket fogunk feltenni, ezekre kell válaszolnia. Erről természetesen
hangfelvétel készül, és jegyzőkönyv készül róla.

A MONÉTA Kft.-nek ön az ügyvezetője.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen. Pontosítok.
MONETA Kft. ügyvezetője vagyok, Tóth József. Engedjenek meg néhány apró technikai
dolgot, mert rengeteg rossz információ jelent meg a sajtóban. A kft.-nek átlátható a
tulajdonosi szerkezete, az átláthatósági jelentés megtalálható a honlapunkon. Két tulajdonos
van, a feleségem és én. 1996. augusztus 1-jén indult a cég. Soha nem volt adótartozása, soha
nem volt a cég ellen bármiféle eljárás. Adófizetési kötelezettségét folyamatosan teljesíti,
semmiféle háttércége nincs, semmiféle cégkonglomerátumnak nem tagja, tehát önállóan
dolgozik könyvvizsgáló cégként. A tevékenysége kizárólag könyvszakértés, adószakértés,
vezetési tanácsadás, illetve igazságügyi jog- és könyvszakértés. Azt kevesen tudják, hogy a
Könyvvizsgálói Kamara szigorúan szabályozza a könyvvizsgálók működését. Nagyon szigorú
szabályokat alkotott arra nézve is, hogy ezek a könyvvizsgáló társaságok milyen
tevékenységet végezhetnek. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. A sajtót nem befolyásoljuk, nem mi kérjük meg arra,
hogy milyen információkat továbbítson. Ellenben szeretnénk öntől kérdezni. Miután a
honlapon olvasható, hogy önök elsősorban adó- és pénzügyi tanácsadással, pályázatírással
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foglalkoznak, és a honlapjukon úgy szerepel, hogy elsősorban a megváltozott
munkaképességűek irányába szakosodtak. Jól tudom?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Hát, én nem így emlékszem a
honlapunkra. Ennek a vizsgálatát, ellenőrzését végeztük valóban az utóbbi pár évben. Ez így
igaz. De pályázatot értelemszerűen nem írhatunk, hiszen mi ellenőriztük ezeket a cégeket.

ELNÖK: Akkor a honlapot fel kell frissíteni. A következőt szeretném öntől kérdezni.
Önök állami feladatot végeztek el. Volt-e önöknek erre jogosultságuk?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Természetesen. Ezt szeretném
bővebben kifejteni. Könyvvizsgálóként ellenőriztem korábban a Munkaügyi Minisztérium
fejezet igazgatását, az Egészségügyi Minisztériumot, de könyvvizsgálók dolgoznak az Állami
Számvevőszékkel is. Nemrég Domokos úrral volt alkalmam beszélgetni, tudomásom szerint
az Állami Számvevőszék jelenlegi vezetése sem kíván ezen változtatni, csak valamelyest
szűkíteni akarja ezt a tevékenységet, a könyvvizsgálók bevonását. Jogszabály van rá, az
adóhatóság bevonhat könyvvizsgálót adóhatósági ellenőrzésben. Szeretném elmondani, hogy
Esztergom és Ráckeve kapcsán iparűzési adó vizsgálatában is részt vettem. Természetesen
könyvvizsgálók ellenőrzik, függetlenül az Állami Számvevőszéktől például a fővárosi
önkormányzat gazdálkodását egy 400 milliárdos költségvetés kapcsán. Azt gondolom, hogy a
könyvvizsgálói törvény abszolút egyértelműen lehetőséget és eligazítást ad erre.

ELNÖK: Igen. A szerződésében a titoktartási kötelezettségüknek rendre megfelelnek,
viszont az adatvédelmi törvénynek megfelel az a munka, amit önök végeztek?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Meg. Rögtön megmondom, hogy
miért. Természetesen vannak ilyen vonatkozások, pont a megváltozott munkaképességűek
esetében találkoztunk szembe ezzel a problémával. Azt gondolom, hogy a titoktartási
kötelezettség keményebb, mint az orvosoké. Ezt szeretném hangsúlyozni. Büntetőeljárásban a
könyvvizsgáló nem beszélhet, és bíróság előtt is csak akkor, ha erre megkapja a felmentvényt.
Számtalan esetben volt alkalmam igazságügyi szakértőként ezt látni, tapasztalni. Konkrét
példát is mondok. Több olyan terület volt, ahol az orvossal, üzemorvossal egyeztettünk, és az
üzemorvos nyilatkozata áll rendelkezésünkre a megváltozott munkaképességűek
egészségdokumentációját illetően, illetve a többiek esetében, ahol hozzájárultak ehhez, a
dokumentáció felbontásakor írásban rögzítettük, hogy pontosan mikor és hogyan bontottuk fel
a lezárt borítékot.

ELNÖK: Tehát ön szerint az adatvédelmi törvény előírásának megfeleltek.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Azt nem állítom, hogy minden
esetben, de ezzel a problémával találkoztunk, és ezt megpróbáltuk a legjobb szakmai tudásunk
szerint kezelni. Természetesen a titoktartási kötelezettségünk megvan, és azt tartjuk is.

ELNÖK: A következőt szeretném még kérdezni öntől, hogy a vizsgálataik során
különböző megállapítások születtek, amelyek eredményeképpen helytelen fölhasználást
állapítottak meg. Történt-e ennek kapcsán visszafizetés a költségvetés javára.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Pontos összeget nem tudok mondani,
de több esetben történt. Talán egy picit részletesebben beszélnék erről. Nagyon részletesen és
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nagy alapossággal kidolgozott vizsgálati program alapján dolgoztunk. Egyébként a Magyar
Államkincstár 2010-től ezt a programot használja, ennek alapján vizsgálja ezeket a
szervezeteket. Visszafizetési kötelezettségeket illetően kettős egyeztetés volt. A jelentést a
minisztérium felé továbbítottuk, a minisztérium egyeztetett a másik féllel, aki vitatta, ilyenkor
a minisztérium újabb egyeztetést kért. Ezt szintén megvizsgáltuk, és az esetek 99
százalékában fönntartottuk álláspontunkat. Történt visszafizetés, ennek összegét a
minisztérium biztos meg tudja mondani, de még perek vannak folyamatban ennek a dologban.

ELNÖK: Volt-e arra példa, hogy az önök megállapításával ellentétben a jogerős bírói
végzés után a Pénzügyminisztérium fölülbírálta önöket és eltekintett a visszafizetéstől.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Erről konkrétan nem tudok. Azt
viszont tudom, hogy az ügyfelek sok esetben különféle állásfoglalásokért mentek el. Ehhez
szerintem joguk van a vizsgált szervezeteknek, tehát ezt nem vitatom. Csak illusztrációként
mondom, a szakmai megállapítások minden esetben dokumentáltak. Körülbelül 100
folyóméter dokumentációs anyagunk van ezekről a vizsgálatokról, tehát minden fillér
megállapításunkat alá tudjuk támasztani.

ELNÖK: A vizsgálataik kapcsán önök szembesültek azzal a ténnyel, hogy vannak
védett szervezetek, és vannak olyan szervezetek, amelyek nem védettek. Hátrányosnak tartja-
e ön ezt a megítélést a nem védett szervezetek szempontjából, hiszen a védett szervezetek
háromszor akkora támogatást kaptak a vizsgált időszakban, mint azok a szervezetek, amelyek
nem a védett kategóriába tartoztak?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Nagyon jogos a kérdés, de végül is ez
kívül esik a mi kompetenciánkon. Azt gondolom, a mi feladatunk az ellenőrzés volt.
Kétségtelenül egyetértek önnel, mert ezt a problémát érzékeltük. A támogatási intenzitás a
védett szervezetek esetében lényegesen magasabb volt, mint más szervezetek esetében. Hogy
ez miért alakult ki így, erre én nem tudok választ adni, nekünk ezt a tényt figyelembe kellett
venni. Tudomásul vettük, és ennek alapján folytattuk az ellenőrzést. De önnek jogos a
felvetése.

ELNÖK: A következő kérdésem az lenne még, hogy a szerződésben szerepelt, hogy
önök egy-egy vizsgált szervezetnél átfogó, komplex vizsgálatot hajtottak végre. Sőt, a
szerződésben az is szerepel, hogy az orvosi szakvéleményeket is ellenőrizték, hogy
rendelkeznek-e a cégek azokkal az orvosi szakvéleményekkel, ami miatt a védett szervezet
kategóriába tartoznak.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Igen. A szerződést természetesen nem
mi írtuk, azt készen kaptuk. Ez a közbeszerzési pályázat része volt. Két szerződést kellett a
közbeszerzést követően aláírni. Véleményeltérésem sem lehetett, azokkal a feltételekkel
kellette aláírni a szerződést.

ELNÖK: Bocsánat, itt álljunk meg egy pillanatra, a szerződés aláírását követően
mindkét fél számára egyetemlegesség is kötelező, a szerződés minden pontjának a betartása.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Így van. Nem is vitattuk, nem is
vitathatjuk, ezekkel a kész kondíciókkal írtuk alá a szerződést, ezt tudomásul vettük, az a
feladat. Azt azért látni kell, hogy ezeket a szerződéseket minden évben megpályáztatta a
minisztérium, és ennek eredményeként állapította meg, hogy az adott évre milyen támogatást
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milyen jogcímeken és milyen nagyságrendben juttat. Ezekhez a jogcímekhez kellett nekünk a
támogatási szerződést figyelembe véve a vizsgálatokat lefolytatni.

ELNÖK: Egyszerűsítem a kérdést. Vizsgálták-e önök a szerződésben előírtaknak
megfelelően, hogy adott munkavállalók milyen egészségügyi, orvosi dokumentumokkal
rendelkeznek?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Erre egyértelmű igennel tudok
válaszolni, hiszen ez a mi ellenőrzési anyagainkból kiderül.

ELNÖK: Akkor azt szeretném öntől megkérdezni, hogyan lehetséges az, hogy egy
adott esetben, amikor egy fúzió jön létre két szervezet között, az alacsonyabb foglalkoztatotti
munkakörből bekerül a munkavállaló a védett szervezetbe, és onnantól kezdve már a
háromszoros szorzóval kapja ugyanazt a támogatást.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Egyetértek, de még egyszer mondom,
ez kívül esik a mi kompetenciánkon. Nekünk van egy támogatási szerződésünk, aminek
alapján a minisztérium folyósítja a támogatást. Ahhoz képest kell a vizsgálatokat lefolytatni.

ELNÖK: Bocsásson meg, le is fogom ezt zárni, mert itt elbeszélünk egymás mellett.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Nem a kérdést akkor.

ELNÖK: Azért beszélünk el egymás mellett, mert a szerződésben világosan rögzítve
van, hogy önöknek vizsgálniuk kellett azokat az orvosi dokumentumokat, amelyek alapján a
védett szervezet foglalkoztatásánál magasabb szorzóval kapják a támogatást. Ez esetben ez
nem történt meg.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Akkor előveszem a dokumentációt,
meg fogom nézni, mert most nem tudom, hogy konkrétan miről van szó.

ELNÖK: A Rehabit Komplex Kft. esetéről van szó, amely egy védett szervezetbe
került be.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Kérem szépen, a Rehabit Komplex
Kft.-vel kapcsolatban, ha megengedi elnök úr, néhány olyan információt megosztanék a
bizottság tagjaival, amelyek ugyan nem titkosak, de a bizottság biztosan nem ismer. A Főkefe
vonatkozásában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megbízott bennünket a 2008-2009-es év
átfogó vizsgálatával belső ellenőrzés keretében. Kiírtak egy meghívásos pályázatot, nem
közölték a társaság nevét, csak kondíciókat mondtak. Végül kiderült, hogy a Főkefe átfogó
ellenőrzésével kapcsolatos feladatról van szó. Bementem a minisztériumba, és megkérdeztem,
hogy jelent-e ez összeférhetetlenséget vagy nem, mi az álláspontjuk. A minisztérium nem
kifogásolta, azt javasolta, hogy ha meg tudjuk csinálni, vállaljuk el. Kétségtelenül helyzeti
előnyünk volt a Főkefe vonatkozásában.

Ezt az anyagot elkészítettük, az MNV Zrt.-nek beadtuk, hatalmas mennyiségű maga a
jelentés a mellékletekkel együtt. Minden olyan kérdés, amit ön feszeget, ebben a jelentésben
szerepel. Ez a munka teljesen más volt, mint a minisztérium megbízásából a támogatás
ellenőrzése. Más jellegű, másra irányult a konkrét feladat. Már a Főkefe kapcsán a
minisztériumi vizsgálat során is jeleztük a Rehabit Komplex-szel kapcsolatos aggályainkat.
Talán nem szegek titoktartást, hogy ebben az ügyben büntetőeljárás folyik. Én igazándiból
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ezzel kapcsolatban azt tudnám mondani, hogy folyamatosan adóhatósági ellenőrzés is folyt,
pont a Rehabit Komplex-szel kapcsolatban. Végül is a nyomozó hatóságok fogják majd
megállapítani, hogy konkrétan mi történt. Mi jeleztük a minisztériumnak, pontosan a Rehabit
kapcsán javasoltuk már 2008-ban a büntető feljelentés megtételét.

ELNÖK: Elnézést, nem tudom, milyen büntető feljelentések vannak, és milyen
nyomozati szakaszban vannak ezek az ügyek, minket az érdekel, hogy a megváltozott
munkaképességűek foglalkoztatásánál melyik szerződés módosításával, új szerződés
aláírásával háromszoros szorzóval vettek át munkavállalókat. Számomra ez azt jelenti, hogy a
központi költségvetés megcsapolása történt ezekben az esetekben, önöknek pedig a
szerződésben rögzített kötelezettségük lett volna vizsgálni ezeket az orvosi dokumentumokat,
és önöknek jelezni kellett volna, hogy nem felelnek meg a valóságnak. Én úgy gondolom.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Ön olvasta a jelentésünket?

ELNÖK: Nem olvastam, csak kérdezek. Erre kérek most választ.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Még egyszer mondom, mi minden
olyan információt, ami a mi szerződésünk alapján a feladatunk volt, jelentettünk, és részletes
jelentést adtunk a minisztériumnak.

ELNÖK: A minisztériumban meg lehet tudni, hogy ki volt az a személy, akinek ezeket
a jelentéseket továbbították?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: A minisztériumnak ma is
rendelkezésre állnak ezek a jelentések, bár az átszervezés kapcsán, úgy tudom, hogy a
munkatársak részben az ORSZI és egyéb szervezetek között mozogtak, de Mayer László fogta
össze ezt a területet.

ELNÖK: Tehát, ha jól értelmezem, ön azt mondja, hogy a szerződésben vállalt
kötelezettségüknek eleget téve, a minisztériumnak ezeket az anomáliákat jelezte.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Természetesen.

ELNÖK: Nemcsak a Főkeféről beszélek, mert nagyon sok szervezetről van szó.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Igen, csak ön a Főkefét említette a
Rehabit Komplex-szel kapcsolatban.

ELNÖK: Kérte, hogy egy példát mondjak.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Kérem szépen, nekünk ráhatásunk
nem volt, hogy milyen politikai döntés alapján és ki döntötte el, hogy akár a Net-Packot, az
Agorát, a Rehabit Komplexet melyik céggel milyen módon vonták össze. Ez teljesen kívül
esett a mi kompetenciánkon. Már a pályázatunk elbírálása is ennek megfelelően történt. Ez
kívül esik a kompetenciánkon, a döntést nem mi hoztuk meg.

ELNÖK: A szerződésükben az is szerepel, hogy többféle kötelezettség terheli önöket.
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TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Így igaz. Nagyon kemény szerződést
írtunk alá, hozzá kell tennem, nagyon sokat vívódtunk, hogy elvállaljuk vagy ne ezt a munkát.
Nem volt kötelezettségünk elvállalni. Kényszer sem volt. Szakmailag nagyon szép feladat, és
ma is azt mondom, hogy az, büszke vagyok a kollégáimra, mert nagyon fárasztó, nagyon
nehéz időszakok voltak. Nem volt könnyű a vizsgálat. A Magyar Államkincstár most több
pénzért csinálja, ugyanolyan kínlódással, ugyanolyan fáradságosan sok munkával.

ELNÖK: Értem. A kérdésem az lenne, hogy 3 millió forintos törzstőkéjű cég, mint az
önöké, rendelkezik-e megfelelő garanciabiztosítással.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Természetesen. Megfelelő
biztosításunk van.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Végezetül még egy kérdésem van. Hogyan ellenőrzik
például a 2011-es szerződéseket, amelyekről a pályázatot a 7/2011. (II. 11.) kormányrendelet
alapján csak most, május 2-án írtak alá.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Nem tudom, fogalmam nincs. Még
egyszer mondom, 2009-et ellenőriztük utoljára. Évenként írták ki a közbeszerzést, így
döntöttek, ez volt a rendszer, ehhez nem tudok hozzászólni.

ELNÖK: Érti a kérdés lényegét, hogy a pályázati kiírásnak mindig meg kell határozni
a célokat, hogy mire fogják fölhasználni ezeket a pénzeket? De ha nincs pályázati kiírás, nincs
meg a cél, akkor mit ellenőriz?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Nem tudom, mi ezt nem ellenőrizzük.
Még egyszer mondom, 2009-et ellenőriztük utoljára, és jeleztem, hogy 2009. után nem
kívánunk dolgozni ezen a területen. Nagyon fárasztó volt. Nézze, tizenegynéhány embernek
365 napig talpon kell lenni Nyíregyházától Szombathelyig. Ez durván 70-80 szervezet, ha
még a pótellenőrzéseket is beleszámítom, egy kicsivel több. És azt mondom, hogy volt havi
kiutalási ellenőrzés, illetve annak kontrollja, volt havi ellenőrzés és ezek mellett a folyamatos
adatszolgáltatás ellenőrzése és az éves záró ellenőrzés. Függetlenül az ottani könyvvizsgálók
személyétől, hiszen gyakorlatilag mindenütt volt könyvvizsgáló.

ELNÖK: A kérdésem az lenne, hogy önök szerint a munka volt fárasztó ebben az
esetben, mert a szerződésekből kitűnik, hogy ennek megvolt a megfelelő értéke 60 milliós
nagyságrendben.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Ha kiszámolja, ez egy évre…

ELNÖK: Nem az összeget vitatom, hanem, hogy politikai lavírozás volt-e.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Politikai lavírozás nem volt! Hadd
mondjam önnek, hogy még Harrach Péter idején kezdtem a minisztériumnak dolgozni, nincs
politikai kapcsolatom, nem tartozom egyik politikai párthoz sem. De ha már a kérdést feltette,
szeretném elmondani, hogy minőségi és színvonalas munkákban veszünk részt, csak néhány
referenciát szeretnék elmondani, hogy pontosan tudja, milyen területen dolgozunk: AXA
Biztosító és magánnyugdíjpénztár átalakulása, könyvvizsgálata, Vodafone adóhatósági
ellenőrzésre felkészítése. A Magyar Katolikus Püspöki Karnak, a magyar püspökségeknek
dolgoztam. Uram, oda nem engednek be az utcáról, főleg nem olyat, aki nem ért a szakmához.
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ELNÖK: Én is tévedés áldozatául estem, elnézést, amikor a MONETA-t
összekevertem a Monétával.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: De uram, bocsásson meg, életemben
egyszer találkoztam életemben Veres Jánossal, amikor kincstári biztos lettem, és átvettem tőle
a megbízást. Egyébként még egy dolgot elárulok. A cégbíróságok esetében mindig kell
valamilyen fantázianév, a társaság tevékenységére utaló fantázianevet kell választani. Végül
hosszas kínlódás után azért lett ez a neve a cégnek, mert a numizmatika a hobbim. Ez az oka.

ELNÖK: Harmincöt ilyen vezető van ebben az országban hasonló elnevezéssel.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Egy könyvvizsgáló.

ELNÖK: Ez igaz.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Akkor nézze meg, hogy Audit, Tax és
hasonló neveket hányat lehet találni.

ELNÖK: Ezt nem szemrehányásként említettem, csak mondom, hogy 35 ilyen céget
lehet találni. Ez sem az ön hibája, hanem a cégbíróságé. Még egyszer hangsúlyozom, a
feladatunk nem a minősítés, hanem a tényfeltárás. Szeretném megkérdezni munkatársaimat,
hogy van-e kérdésük. Igen, Seszták képviselő úr!

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Említett a cég tevékenységi körér. 2009. után hová
helyezték a hangsúlyt? Milyen piacpolitikával léptek fel?

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: 2009. után a könyvvizsgálatok,
adószakértések elegendő elfoglaltságot adnak. Azt kell mondanom, 2010. harmadik
negyedévének és 2011. első negyedévének nagyon szívós munkája után 2012-re rendelkezünk
megrendeléssel.

Még egy dolgot, elnök úr, bocsásson meg. Bármikor hívnak, rendelkezésre állunk.
Bármilyen dokumentumot kérnek, önnek szívesen kiadom. Megkértem a minisztériumtól a
felmentvényt, szóban megkaptam, azt ígérték, írásban is átküldik, nem okoz ilyen
szempontból semmiféle problémát. Bármilyen szervezet ellenőrzésének dokumentációját
kérik, szívesen átadom, és ha részletes kérdéseik vannak, akkor részletes választ tudunk adni.
Jelentéseink, levelezéseink a minisztériumnál megvannak, a konkrét jelzéseink is problémák
kapcsán, amiket érzékeltünk. Pontosan emiatt volt, hogy mindig módosultak a pályázati
kiírások vagy a támogatási szerződések előírásai, hiszen a szervezetek, és ez teljesen
normális, a változásra rögtön reagáltak, a másik oldalon megnézték a mozgásteret, a
lehetőséget.

Azt kell mondanom, hogy végül is néhány esetet leszámítva nem volt nagy gond, de
összességében érdemes gondolkodni azon, hogy a támogatási rendszer hogyan alakuljon. Aki
ismeri ezt a területet, hogy egy régi rendelet alapján is mennyi probléma, mennyi konfliktus
volt, mennyi adóhatósági per volt, és akkor sem tudott ez jól működni. Nem tudom, hogyan
lehet ezt jól megoldani. Biztos, hogy nagyon szívós munka lesz az új rendszer kialakítása.
Volt szerencsém a kollégáimmal végigjárni az üzemeket. Végigmentünk minden üzemen,
voltak fantasztikus példák, mint a SZEFO, le a kalappal a Kiss úrék előtt. Igaz, mások voltak
az adottságaik, mint a többieknek. Vagy Komlón nagyon nehéz sorsú, nagyon nehéz
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körülmények között élő emberek végzik a munkájukat. Mondom, minden üzemet
végigjártunk.

ELNÖK: Megköszönöm a jelenlétét, további jó munkát és szép napot kívánok.

TÓTH JÓZSEF, a MONETA Kft. ügyvezetője: Hasonlót viszont, és bármilyen
konkrét kérdésük van, tényleg nagyon szívesen hozom, amit kérnek.

Csereklyei Dániel ügyvezető meghallgatása

ELNÖK: Következik a fővárosi KÉZMŰ Kft., Csereklyei Dániel ügyvezető igazgató
úrhoz van szerencsénk. Ön már egy alkalommal volt nálunk, de akkor idő hiányában nem
került sor arra, hogy kérdéseket tegyünk fel. Ezt szeretnénk most pótolni.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Állok rendelkezésre.

ELNÖK: Szeretném azt megkérdezni öntől, hogy az ön által vezetett cég éves
árbevételében milyen nagyságrendben szerepel költségvetési forrás.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha közelítő szám
megfelel, bár természetesen pontosabb számokat is tudunk mondani, akkor azt lehet mondani,
hogy 1 forint támogatásra 1 forint kereskedelmi árbevétel jut, mert ugyanannyi az egyéb
bevételünk, mint a támogatás. A tavalyi évben ez nagyságrendileg 5 milliárd forint volt mind
a kettőből.

ELNÖK: Tehát a válasz, hogy 5 milliárd forintos nagyságrendű támogatást kaptak.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha ez a kérdés,
akkor igen, de a kereskedelmi árbevételünk is e körül volt. Pontosan 4,8 milliárd volt a
támogatás, és közel 6 milliárd volt a kereskedelmi árbevétel.

ELNÖK: Ezen kívül volt-e még egyéb más támogatás?

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem tudok róla.

ELNÖK: Gondolok itt önkormányzati támogatásra, az OFA-ra, pályázati pénzekre.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha a tavalyi évet
kérdezi, akkor nem, korábban voltak. Készítettünk is egy kimutatást erről, de nem volt
jelentős az életünkben.

ELNÖK: Tehát tavaly nem, de korábban voltak. A pénzügyminiszter úr eseti döntés
alapján az adósságot önöknek, ha jól tudom, felfüggesztette olyan esetben, amikor jogerős
bírói végzés volt.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem tudok róla.

ELNÖK: Nem is volt ilyen?
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CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem tudok róla. Én
augusztus 14-e óta vagyok a cég vezetője, azóta nem volt ilyen, előtte pedig nem tudok róla.

ELNÖK: Pedig százmilliós nagyságrendről van szó. Úgy tudom, hogy a cég életében
ez egy rendkívül jelentős összeg.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: A
Pénzügyminisztériumtól?

ELNÖK: A pénzügyminiszter eseti döntéssel engedett el adósságot az önök
társaságának, tekintettel a hatóság által már kiszabott bírság kifizetésére. Tehát gyakorlatilag a
MONETA föltárta, bírósághoz fordult, a bíróság pedig megerősítette, és ezt követően Veres
János pénzügyminiszter úgy döntött, hogy a törvény nem egzakt, ezért a befizetési
kötelezettség alól önöket felmentette.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Nem tudok róla.

ELNÖK: Tehát a kérdésre a válasz, hogy nem tud róla.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Természetesen
utánanézek. Úgy tudom, hogy a két másik állami cégnél volt hasonló.

ELNÖK: Önök, ha jól tudom, emelt szintű támogatásban részesülnek azért, mert az a
munkaerő, akik önöknél vannak foglalkoztatva, szabad piaci körülmények között…

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: A KÉZMŰ azért
van speciális helyzetben, mert a 3200 támogatott, megváltozott munkaképességű
munkavállaló közül 1500-1800 értelmi fogyatékos foglalkoztatása történik. Ezeknél a
személyeknél egyértelmű ennek igénye. Az egyéb megváltozott munkaképességűeknél nem
biztos, hogy indokolt volt a védett szervezeti magas támogatás. Augusztus óta ezzel küzdök,
mivel egy nagyon elkényelmesedett rendszer alakult ki, óriási vízfejjel, óriási
párhuzamosságokkal, ezeket építem le.

ELNÖK: Akkor ön is egyetért azzal…

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Közgazdasági
szempontból igen. Túlzott volt a támogatás. A túlzott támogatás véleményem szerint
elkényelmesedő rendszerhez vezet, illetve van más véleményem is, de azt hadd ne mondjam.

ELNÖK: Ennek ellenére egy fúzió vagy beolvadás kapcsán önöknél is előfordult,
hogy ugyanolyan támogatásban részesültek azok, háromszoros szorzóval, akik előzőleg
kevesebb normatív támogatást kaptak.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Biztos vagyok
benne, ahogy az elődömet ismerem, hogy a törvények betartásával járt el.

ELNÖK: De ez a központi költségvetési források megcsapolását eredményezte.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: A véleményem az,
hogy a védett szervezeti támogatás a költségvetési források megcsapolását jelentette.
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ELNÖK: Önök az IKEA felé tettek ajánlatot egy alacsonyabb összeggel, mint az
egyébként normális és szokásos piacon egy bizonyos termék előállítására. Önök megnyerték
azt a tendert. Egy védett szervezet készítette ezt a terméket, majd ezek után önök átvették
ezek foglalkoztatását, és gyakorlatilag ismételten emelt szintű támogatásban részesültek.
Hogyan ítéli ezt ön meg? Egyrészt a költségvetés megcsapolását látom, ezen kívül egy
multinacionális cég támogatás a magyar adófizetők pénzéből. Erkölcsileg, gazdaságilag,
morálisan hogyan értékeli ezt a magatartást?

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Úgy gondolom,
külön kell választani ezeket a dolgokat. Egyrészt túlzott támogatás került ezekbe a védett
szervezetekbe, másrészt egy multinacionális cég kiszolgálása egy másik kérdés az én
felfogásomban. Nagyjából úgy lehetne jellemezni, hogy ha értékesíteni akarunk valamit,
akkor az mennyit ér a piacon. Az egyik megközelítés az, hogy mennyibe kerül, a másik pedig,
amennyit adnak érte. Elnézést, de durva a megfogalmazás, de az IKEA ennyit hajlandó
fizetni. Nem azért fizet ennyit, mert a magyar költségvetést ki akarja használni, hanem azért,
mert a piacon egy nagyon erős árverseny van. Egyébként mi folyamatosan licitálunk
termékekre az IKEA-nál, ez a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, 7 millió párnát gyártunk
számukra évente. Folyamatosan vizsgáljuk külön-külön a párnákat, mert itt hosszú távú
szerződések vannak külön-külön. Hetvenféle termék van, vizsgáljuk, hogy melyiknek milyen
a fedezeti szintje, melyiket szabad piaci alapon gyártani és értékesíteni, és melyiket nem.
Ennek az átalakítását megkezdtük. Vannak olyan termékek, amelyek a majdnem dömpingáras
kategóriába esnek. Ezek most is folynak.

De kérem a bizottságot, hogy ezt vegyük külön. Az IKEA nem azért bíz meg
bennünket, mert költségvetési támogatás van, hanem azért, mert egy licitrendszerben a
KÉZMŰ elnyert bizonyos termeléseket.

ELNÖK: Bocsásson meg, ön gyakorlatilag részt vesz egy ilyen liciten, logikus, hogy
sokkal jobb kondíciókkal tud odaállni, hiszen ön háromszoros szorzóval kapja a támogatást,
mint ugyanaz a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cég, amely sokkal kisebb
költségvetési támogatást kap. Tehát gyakorlatilag itt mondhatnám úgy is, hogy be volt
kódolva az ön sikeres és eredményes jelenléte. Ugyanakkor a másik cég tönkremegy, és
ugyanazokat a termékeket, ugyanazokkal az eszközparkokkal, ugyanazokkal az emberekkel
ön gyártja. Hát hogyne lenne az, hogy a multinacionális céget a mi adóforintjaikból
támogatjuk. Ez teljesen egyértelmű számomra.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Számomra nem. Az,
hogy ez erkölcstelen, az lehetséges, de nem a multinacionális céget támogatjuk. Igaz, amit ön
mond, csak nem szeretném összekeverni. Amikor elkezdtem a tevékenységemet, akkor én is
ezt gondoltam, hogy itt multinacionális cégek finanszírozása történik állami pénzekből.

ELNÖK: Holnapután akkor be fog következni az az állapot, hogy a nagy hal
folyamatosan föl fogja zabálni a kishalakat. Magyarul, a háromszoros szorzóval működő
cégek folyamatosan le fogják nyelni, mint ahogy el is indult ez a trend, az alacsonyabb
normatív támogatásban részesülő, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató cégeket.

Ezek után átadom a szót Seszták Oszkár képviselő úrnak.

SESZTÁK OSZKÁR (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést kérek, de el kell
mennem, ezért szerettem volna véleményt megfogalmazni. Nagyon köszönjük az egyértelmű
és világos válaszait. Azt gondolom, számunkra is mérvadó az ön véleménye akár a
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jelentésünk megfogalmazásakor is. Világosan látszik az ön tevékenysége és az elődje
tevékenysége közötti cezúra. Azt gondolom, az ellentmondás feloldható ön és az elnök úr
között. Az állam volt ostoba, hogy ilyen módon működteti ezeket a támogatási rendszereket,
és a multit olyan helyzetbe hozza, bár ez mérlegelés kérdése, hogy az ilyen költségvetési
támogatással innen szerzi be a termékeit. Tehát az államnak kell mérlegelnie, hogy milyen
támogatási rendszert érdemes működtetni. Nyilvánvalóan a szabálytalanságokat ki kell
küszöbölni, amire ön is célzott, illetve elnök úr is felhívta a figyelmünket, hogy muszáj
megváltoztatni ezeket a támogatási rendszereket. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha szabad egy
mondatot mondanom. Teljesen egyetértek az állításukkal. A védett szervezeti támogatás, a
piaci cégek megkülönböztetése ahhoz vezet, hogy a nagy hal megeszi a kis halat. Túlzott
támogatást kapnak a védett szervezetek.

Egy szempontot hadd világítsak meg. Amikor az IKEA-nál licitálunk, körülbelüli
számokat mondok, mert ez termékenként más és más, 6 euró/órás díjjal számoljuk a
bevételünket, amit az IKEA-tól meg kell kapnunk. Ez a többi szervezetnél jóval alacsonyabb.
Ha megkérdeznénk a védett szervezeteket, az állami cégeket is, akkor volt olyan, hogy 1 euró
alatti óradíjjal vállaltak munkát. Nálunk ez jóval magasabb, és ezt az IKEA megfizeti. Ezért
választanám külön a két dolgot. Csak hogy értsék, a 6 eurós óradíj támogatás nélkül is jó
üzlet. Tehát anélkül, hogy lenne bármilyen állami támogatás, jó üzlet. Az, hogy a KÉZMŰ-
ben miért nincs óriási vagyon, amikor van egy óriási támogatás, nem abból fakad, hogy az
IKEA-t kiszolgáljuk vagy nem, hanem attól, hogy egy borzasztóan hatékonytalan szervezet.
Folyamatosan dolgozunk rajta, a termelésben próbáljuk javítani a folyamatokat, illetve a
vízfej leépítése történik, ott is vannak támogatott személyek, és mellette a termelő szektorban
próbálunk bővülni. Benne van az, is, hogy egy egyébként költséggondos szervezettől
dolgozókat fölveszünk. Jelenleg is van ilyen folyamat, de nem gondolom, hogy azért történik
ez, mert nálunk nagyobb a támogatás, hanem azért, mert ők tönkremennek, nekünk meg 8,
esetenként magasabb megrendelésállományunk is van. nem tudjuk kiszolgálni az ügyfeleket
piaci alapon.

Tehát ezt látom kiútnak a rendszerből, hogy a ciklus végére megszűnhet a támogatás,
mert igenis lehet piaci alapon szerződéseket kötni. Ezért probléma a múlt rendszere, és ezért
probléma, hogy a rendszer bizonytalanságait, visszásságait kihasználták a korábbi vezetők.
Ezt meg kell szüntetni. Az állami cégeknél voltak visszaélések, biztos vagyok benne, hogy ha
nagyon keressük, akkor fogunk ilyet találni, de a fő probléma az, hogy iszonyatosan
kényelmes lett a rendszer. Még egy számot, ha megengednek. Amikor augusztusban átvettem
a céget, 4400-an voltunk, ebből 1076 fő volt az adminisztratív állomány.

ELNÖK: Tehát egyetért ön is azzal, hogy ezt a rendszert át kell alakítani. Ez abszolút
nem működik hatékonyan

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ezt így nem szabad
folytatni. Egy nagyon elkényelmesedett rendszerről beszélünk. Ha azt kérdezik, hogy az
elődöm talicskán vitte-e haza a pénzt, akkor nem tudok rá igent vagy nemet mondani.

ELNÖK: Nem is fogok föltenni ilyen kérdést.

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: De akkor fölmerül
közgazdaságilag a kérdés, hogy hová tűnt az az iszonyatos támogatás.
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ELNÖK: Ez már majd a hatóságok feladata lesz, hogy ezt megállapítsa. Mi ezzel nem
foglalkozunk. Egyet látunk, hogy a rendszer rosszul működik, hogy a költségvetési források
megcsapolására bizonyos szervezetek ráhangolódtak, ezen szeretnénk változtatni.
Természetesen, ha voltak visszaélések, ezeket a visszaéléseket a megfelelő szervezetek majd
föl fogják tárni, és ennek megfelelően meg fogják tenni javaslataikat.

Egy kérdés motoszkál még bennem, és erre szeretnék még választ kapni, ha már ez a
párna ügy szóba került. Önök el tudták volna-e olyan normatíva mellett vállalni ezt az üzletet,
mint az alacsonyabb fokozatú támogatottságot élvező cég, azzal a támogatási struktúrával?
Piacképesek lettek volna-e?

CSEREKLYEI DÁNIEL, a KÉZMŰ Nonprofit Kft. ügyvezetője: Ha úgy tesszük föl a
kérdést, hogy lehetett volna-e korábban racionalizálni, amit most teszek, akkor jóval
alacsonyabb költséghányaddal is tudott volna működni a cég, mint korábban. Egy dolgot még
az IKEA-hoz hadd mondjak el, 25 éve indult el a kapcsolatunk az IKEA-val, tehát nem az
elmúlt 8 évben alakult ez így, ez egy folyamat. Az egyik tönkremegy azért, az az ő dolga,
hogy hogyan csinálja. Azért megy tönkre véleményem szerint, mert csökken a támogatása.
Egy ideig megérte, elkényelmesedett, majd amikor csökkent a támogatás, tönkrement. Most is
vannak ilyen folyamatok. Ezek a cégek saját maguktól hívtak föl engem, hogy nem szeretnék
a 120 embert az utcára tenni, tegyek valamit. Komló polgármestere például megkeresett ezzel,
hogy 120 ember kerül az utcára, csináljunk valamit.

ELNÖK: Ne tegyük ezt górcső alá, mert ha ezt tesszük, akkor bekövetkezik az az
állapot Magyarországon, hogy lesz 3 védett szervezet, jelesül az ERFO, a Főkefe, a KÉZMŰ,
és az egész országot le fogja fedni, mert az összes többi tönkre fog menni, akkor önök fognak
elkényelmesedni. Ez prejudikálás természetesen, de ez nem az én dolgom. Nekem egy
dolgom van, hogy például önökhöz beolvasztottak egy céget, annak a munkavállalóit átvették,
és ugyanazok a dolgozók, akik alacsonyabb támogatási struktúrában voltak, ahogy önökhöz
beléptek, háromszoros szorzóval kapták a támogatást, orvosi, egészségügyi dokumentációk
nélkül, gondolom én. Mert nem hiszem, hogy egy nap alatt ennyivel rosszabb egészségügyi
állapotba kerültek ugyanazok az emberek. Tehát nem illette volna meg őket az a költségvetési
támogatás, ezzel az egy szerződésmódosítással. Ezt vizsgáljuk. Köszönöm szépen.

Van-e még valakinek kérdése? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, megköszönöm a
jelenlétét, további jó munkát és szép napot kívánok.

Az ülés bezárása

Tisztelt Bizottság! Nekem még egy kötelezettségem van önök felé. Az
erdőgazdasággal, illetve vadásztársasággal kapcsolatosan lefolytatott vizsgálatunkban
tényként megállapítottuk a szabálysértést, viszont ennek jogszerű levezetése elmaradt. Ezt
utólag pótoltuk. Megkapta mindenki? Annak tartalmát szakértőkkel megvizsgáltattuk, az
helytálló. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Nemzeti Földalaphoz elküldhetjük-e ebben a
formában. Amennyiben igen, kézfelemeléssel szavazzunk! (Szavazás.) Köszönöm szépen.
Megállapítom, a bizottság egyhangúlag támogatta, hogy utólag, pótlólag a Nemzeti
Földalaphoz a jogi megalapozott véleményt továbbítsuk.

A következő ülésünkre tennék javaslatot. Jövő héten hétfőn 9 óra, tekintettel arra,
hogy hétfőn vannak frakcióértekezletek. Ha változás állna be, akkor természetesen azonnal
értesítünk mindenkit, a jövő héten pedig szeretnénk meghívni az érintett vállalatokat, cégeket,
amelyek ebben az igazságtalan elosztási struktúrában kárt szenvedtek. És természetesen
továbbra is szeretnénk Szűcs Erika jelenlétét. Előtte szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy
folyamatosan és párhuzamosan elbeszélünk egymás mellett, mert mi nem arról az anyagról
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beszélünk, mint amire ő hivatkozik. Éppen ezért most ki fogjuk nyomtatni az általunk
vélelmezett észrevételeket, és erre kérnénk választ tőle. Mert ismételten kaptam egy levelet
tőle, amiben nem kioktató stílusban, de szóvá teszi, hogy 10 perces munkával elvégezhető lett
volna, ha és amennyiben az internetre fölmegyünk, onnan leszedhető az a kormányzati anyag,
aminek az előterjesztője nem ő volt. Nem egyről beszélünk, ezért eljuttatjuk Szűcs Erikának
azt az anyagot, amiről mi beszélünk, hogy pontosítsuk végre. Köszönöm szépen.

Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? (Nincs jelentkező.) Amennyiben nincs, az
ülést berekesztem. Megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, jó munkát kívánok, szép napot.

(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 56 perc.)

Herman István Ervin

az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Csoknyay Edit


