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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 08 perc)

Az ülés megnyitása

HERMAN ISTVÁN ERVIN (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK:
Nagy tisztelettel köszöntöm a számvevőszéki és költségvetési bizottság az elmúlt nyolc év
kormányzati intézkedéseit vizsgáló albizottságának mai ülésén megjelent minden résztvevőt.
Köszönöm a sajtó érdeklődését, jelenlétét.

A határozatképességünk az alapszabályunk értelmében biztosított, éppen ezért az ülést
megnyitom.

A napirend elfogadása

Az ülés napirendjére teszek javaslatot, amely két napirendi pontból áll, az egyik a
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási támogatása helyzetének vizsgálata a 2003-tól
2010-ig terjedő időszakban, a másik az Egyebek napirendi pont. Kérem, aki ezzel egyetért,
kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a helyettesítéssel együtt a
támogatást a napirendi pontok elnyerték. Ezek után a kiküldött meghívó értelmében
szeretném folytatni a meghallgatást.

Ennek az az oka, hogy az elmúlt évek során a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása körül jogszabályi anomáliák következtében számos foglalkoztató nehéz
helyzetbe került, úgy is mondhatnám, hogy a jogszabályok béklyójában vergődnek a mai
napig is, ami nagyon komoly foglalkoztatási gondokat és problémákat jelent úgy a
társadalomra nézve, mint természetesen a gazdálkodó szervezetekre nézve.

A meghívót úgy küldtük ki, hogy az ország különböző területeire vetítve igyekeztünk
egy átlagképet nyerni az itt elhangzott vélemények alapján. Remélem, hogy döntésünk helyes
volt, mert nem szeretnénk egyoldalú, félreérthető információk birtokában esetlegesen
elhamarkodott véleményt alkotni.

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

Győrvári Márta ügyvezető meghallgatása

Elsőként szeretném Győrvári Márta asszonyt felkérni arra, hogy a tapasztalatairól
adjon számot nekünk.  Ön az elmúlt élvek során, úgy is mondhatnám, hogy több mint egy
évtizede foglalkozik megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásával
bérmunkában, és információim szerint ön egy osztrák cég képviseletében tette ezt.
Tudomásom szerint ez a cég ma már nem Magyarországon foglalkoztat elsősorban, hanem a
székhelyét a Kárpát-medence peremrészeire helyezte át – hogy finoman fogalmazzak –, azaz
más országokba.

Azt szeretném megkérdezni öntől, hogy mi volt a döntés oka, mik a tapasztalataik a
megváltozott munkaképességűek jogszabályi hátterében, a diszkrimináció vonatkozásában, a
bürokrácia vonatkozásában, mennyire segítik az önök munkáját ezek a 2005-2007-ben
megalkotott törvények, és mennyire befolyásolta az ön cégének a döntését e tekintetben.
Végezetül pedig, szeretném, ha arra is szakítana időt, hogy elmondja, lát-e esélyt arra, hogy az
új jogszabályi környezetben ismételten a már itt jól kipróbált és a szakmát elsajátító
munkaerőt továbbra is mint foglalkoztató számba vegye.

 Én ezekről szeretném a véleményét kérni, illetőleg a tapasztalatait, hiszen ön az
országot járva tapasztalta a megváltozott munkaképességűek problémáit, eredményeit,
sikereit, illetőleg kudarcait. (Magyar Anna megérkezik a bizottság ülésére.)

Köszönöm szépen. Ezek után át is adnám önnek a szót.
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GYŐRVÁRI MÁRTA, a Konzultex Kft. ügyvezetője: Jó napot kívánok! Győrvári
Márta vagyok, ahogy elhangzott, textilipari üzemmérnök. 22 éve vagyok a szakmában, és a
legzajosabb, legviharosabb időszakot végigéltem a ruhaiparban. Ennek során nagyon sok…

ELNÖK: Hadd kérjem meg, hogy egy kicsit tessék közelebb húzni a mikrofont. Ez a
jegyzőkönyv miatt fontos.

GYŐRVÁRI MÁRTA, a Konzultex Kft. ügyvezetője: Tehát az elmúlt 22 évben
végigéltem azt a folyamatot, ahogy óriási német, francia partnerek elhagyták az országot.
Ennek nagyon sok oka volt, nem csak kifejezetten a megváltozott munkaképességűek után
járó támogatások elmaradása, vagy az, hogy a támogatásokhoz nehezen lehetett hozzájutni.

Jelen pillanatban ennek az osztrák partnernek, akit ön említett, a termelési
igazgatójaként dolgozom, az elmúlt 22 évben pedig a technikusa voltam, tehát – ahogy ön is
mondta – jártam az országot, és nagyon sok varrodában nagyon sok problémával
szembesültem. Pillanatnyilag az egyik legnagyobb problémánk az, amit én látok a
ruhaiparban, hogy a szomszédos, környező országokhoz képest nálunk a minimálbér olyan
magas szinten jár már, ami nagyon nagy gondokat okoz nekünk mint foglalkoztatóknak, hogy
a gazdasági versenyképességünket meg tudjuk őrizni.

2006 novemberétől 2010 augusztusáig egy 160 fős állománylétszámmal rendelkező
varrodát működtettem, saját tulajdonú varrodát. Itt végigéltem a hétköznapok minden
szépségét, és minden nehézségét a ruhaiparnak, és a végén tulajdonképpen be kellett zárnunk,
jelenleg 50 fővel dolgozunk. Vevőket vesztettünk a minimálbér miatt, nem tudtuk igénybe
venni a rehabilitációs támogatásokat, részben – ahogy ön is mondta – a bürokrácia miatt, de
most erről a szegmensről beszélünk tulajdonképpen.

2007 júliusában változott legutoljára ez az egész jogszabályi környezet, 2007
szeptemberében kaptunk a helyi munkaügyi központtól – én a kaposvári kistérséghez
tartozom – egy nagyon részletes tájékoztatót, hogy milyen lehetőségeink lennének. Az akkori
160 fős állományi létszámból 11 fő megváltozott munkaképességűt foglalkoztattam akkor. Az
új jogszabályok következtében akkreditációt kellett elkezdeni. Nekiálltunk, az akkreditáció
sikerült, 2008. november 4-ei dátummal kaptuk meg az akkreditációs bizonyítványunkat, ami
után – mivel akkreditált munkáltató vehetett csak föl különböző támogatásokat – az első lépés
az volt, hogy ezen át kellett rágni magunkat. Ez egy óriási papírhalmaz, több lépcsős
ellenőrzésen mentünk keresztül, és a vége az lett, ahogy mondtam, hogy eltelt 2007
szeptemberétől 2008 novemberéig egy év, és eközben a világ változott meg nagyjából
körülöttünk. Ez volt az a legintenzívebb időszak, amikor a vevőinket elveszítettünk. Nem
tudtam vevőkkel leülni úgy tárgyalni, hogy meg tudtam volna előre mondani, hogy pontosan
milyen bérszinttel és hogyan tudok kalkulálni a következő időszakra, tudok-e a 11 fő után egy
viszonylag jelentős állami támogatással számolni.

Az akkori bér- és járuléktömegem 15 millió forint körül volt. Az első adatok alapján,
amik a munkaügyi központtól hozzánk kerültek, nagyjából 1,5 millió körüli bér- és
járuléktámogatásra számítottunk. Ebből tulajdonképpen egyetlen egy fillért nem tudtunk
felvenni. Mire az akkreditáció lement, 2008 novemberére, addigra a munkaügyi központ
támogatása alapján kiürültek az erre szánt keretek. „Várjuk meg 2009 januárját.” 2009
januárjában ismét elkezdtük ezt a folyamatot. 2009. március 13-án voltam vissza a pályázati
igényemet, mert közben, ahogy mondtam, az egész világ változott meg körülöttünk, és a
2007-es jogszabályi környezetet úgy változtatták, hogy 2009-ben nekem mint munkáltatónak
a 11 fő után kapott támogatásért a teljes állományi létszámomnak, a statisztikai létszámomnak
az egy éves szinten tartását kellett volna aláírnom. Közben a 11 főből a folyamatos
felülvizsgálatok után egyre több dolgozómnak vették le 40-50 százalékról 30, és adott esetben
még kisebb százalékra a megváltozott munkaképességű igazolását, akik után már nem lehetett
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támogatást igénybe venni. Összefoglalva, az egész folyamat végén ott álltam egy 161 fős
üzemmel, és összesen három megváltozott munkaképességű kollegánk után tudtunk volna
felvenni támogatást, ami havi 300 ezer forint lett volna. 15 milliós bértömeg mellett teljesen
logikus döntés volt véleményem szerint, hogy nem írtam alá egy év továbbfoglalkoztatási
kötelezettséget.

Ez volt az a 2009-es év tavasza, amikor már 2008 óriási problémái látszani kezdtek.
Az eladások a külföldi partnernél, hála istennek, nem zuhantak, de szinten maradtak,
megtorpant a fejlődés, tehát nem volt mire tervezni, nem volt mire aláírni további egy év
foglalkoztatást. Végül is a döntésem beigazolódott, hogy jó lett, mert 2009 október-november
táján jelentette be a tulajdonképpen addigra az egyetlen partnerem, aki megmaradt mint
bérmunkapartner, hogy a korábbi munkamennyiség  felét tudja hozzám elhelyezni. Nyitott
Macedónia irányába, nyitott Románia irányába, és a termelésének azt a részét, amit nem
nálam gyárt le, továbbhelyezte. (Dr. Lenhardt Balázs megérkezik a bizottság ülésére.)

Jelenleg is Magyarországon gyárt még, nálunk, lent, Kaposváron. Jelenleg 30
varrónővel dolgozom a tavaly előtti 160-hoz képest. Ezt a törzsgárdát tudtam úgy átmenteni
vagy megőrizni, vagy tudtam az ő munkahelyeiket a továbbiakban biztosítani, hogy meg
tudtam találni az osztrák partnernél azt a munkát, amit nem tud elvinni messzire, nem tud
elvinni Macedóniába. Gyártjuk nekik a kollekciókat, az első munkákat, azokat, amik óriási
szakértelmet igénylő munkák, de a tömeggyártását elvitte az országból. Egy példát tudok
mondani: amit én ma, mondjuk, 22 euróért meg tudok neki csinálni – és ez az a szint, amivel
az én családi vállalkozásom úgymond jól megél –, ugyanazt a terméket Romániában
12 euróért, a macedónoknál pedig 10-ért meg tudom csináltatni.

ELNÖK: Elnézést, de itt némi ellentmondást érzékelek. Az örvendetes dolog, hogy a
minimálbér gyakorlatilag magasabb a környező országokhoz képest, az kétségtelen tény, hogy
a piaci helyzetünket ez nem javítja, ugyanakkor tudomásom szerint a megváltozott
munkaképességűeknél ugyanakkor egyfajta támogatási struktúrában ezt kompenzálják, hiszen
ezek az emberek nem igazán képesek az egészséges emberekkel egy normatív támogatásban
munkát ellátni. Sajnos, Magyarországon nagyon sok az olyan munkavállaló, akinek a
munkaképességében bármilyen oknál fogva változás állt be. Nagyon helyes dolog, hogy az
állam emellé áll, támogatja.

Úgy gondolom, hogy a probléma gyökerét kellene analizálnunk, hogy az a jogszabályi
környezet, ami kialakult, ezt támogatta-e, az a bürokrácia, ami kialakult, ezt támogatta-e, vagy
egyszerűen a gátjává vált ennek a filozófiának, ennek a gondolkodásnak, mert ők értékes
emberek, csak gyakorlatilag a munkaképességükben a betegségükből fakadóan változás állt
be, és nem szociális segélyért folyamodnak. Úgy is mondhatnám, hogy ők hasznos
állampolgárai akarnak lenni a társadalomnak. Nos, ebben a filozófiában törés keletkezett.

Én erre vagyok kíváncsi az ön tapasztalatai alapján, ahogy az országot járta, hiszen
bérmunkában dolgoztatott.

GYŐRVÁRI MÁRTA, a Konzultex Kft. ügyvezetője: A bérmunkapartnerek közül
nagyon sokan nem tudják ezeket a támogatásokat igénybe venni, ahogy én mondtam is önnek.
Nekem van összesen 52 foglalkoztatottam, ebből 30 varrónő. A varrónői állomány az
országban kezd elöregedni, ami magával vonja azt is, hogy egy negyvenéves varrónő, aki
húszévesen kezdett, lehúzott húsz évet a varrógépnél, így az ő munkaképessége már
megváltozott, de ez a dolgozó nem tud elmenni, és nem tud magáról egy százalékot
definiáltatni. Ez után a dolgozó után én mint munkáltató nem tudok támogatást igénybe venni.

Tehát a jogszabály jó, nagyon jó, kell támogatni, de más formában kéne. Az egyik
probléma, amit látok, hogy a dolgozóim többsége nem tud megfelelni annak, hogy be tud
hozni egy igazolást arról, hogy 32 százalék, 34 százalék, 37 százalék, 40 százalék. Ez az
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egyik. Aki be tudja hozni, az után egy óriási bürokrácia van, amiben elveszett a gyerek. Én
nem tudtam ezen túljutni, arra a három emberemre sem vettem föl végül is a támogatást. Úgy
látom, hogy talán kedvezőbb lenne a munkavállalók szempontjából, ha tudnánk őket abban
segíteni, hogy ezeken az orvosi bizottságokon a valós munkaképesség-vesztésüket meg tudják
állapítani, mert normálban, ahogy mondja, egy dolgozó húsz év munkaviszony után már nem
képes ugyanazt a teljesítményt hozni. Míg korábban, amikor tömegével jöttek ki a
szakképzésből a fiatal dolgozók, az idősebb dolgozók teljesítményvesztését a fiatal tudta a
vállalkozó számára kompenzálni, és valahogy a komplett teljesítménye az üzemnek megvolt
és működött. A fiatalok nem jönnek, az idősebb dolgozók nem tudják elismertetni a
megváltozott munkaképességüket, nem tudnak róla igazolást szerezni, így a munkáltatója nem
tud utána támogatást felvenni. A munkáltató számára ez az akkreditáció, ahogy mondtam, egy
évbe került. Sok idő, sok energia, és sok pénzembe került, és nem jutottam el.

Véleményem szerint egyszerűbb lenne, ha arra koncentrálnánk, hogy a
munkavállalónak – nagyon jó a Start-kártya például –, legyen egy igazolványa, amikor bejön
hozzám mint munkáltatóhoz munkaviszonyt létesíteni, hogy tisztában legyek azzal, hogy
milyen támogatások várhatók utána, ha a munkáját az én közösségem számára hasznosan meg
tudja csinálni. De pillanatnyilag bejön egy megváltozott munkaképességű az ajtómon, és nem
tudom eldönteni, hogy őt bele tudom-e integrálni abba a közegbe, hogy száz százalékosan a
csapat része tudjon lenni, és ezáltal gazdasági hasznot hozzon számomra, mert ez majd csak
hónapok alatt fog kiderülni, és lehet, hogy nem lesz képes rá.

ELNÖK: Ha jól értem, az ön szavait lefordítva, a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatására szakosodott cégek, illetve nemcsak szakosodott, hanem amelyek
foglalkoztatnak ilyen megváltozott munkaképességűeket, légüres térben lebegnek a
kiszámíthatóság, a biztonság hiányában (Győrvári Márta: Igen. Igen.), plusz egy
túlméretezett bürokrácia van, amit rátelepítettek az akkreditációval, ami újabb forrásokat von
el a cégektől. Ez azt jelenti és azt eredményezi, hogy a megváltozott piaci körülményekben,
amelyek minden nap új kihívást jelentenek a vállalkozó számára, nem képesek ezen
kihívásoknak megfelelni ebben a közgazdasági, jogi környezetben. (Győrvári Márta: Igen.
Igen.) A döntésnek ez volt az alapvető oka ezek szerint, hogy a piacvesztés bekövetkezett.
(Győrvári Márta: Igen. Igen.)

Lát-e lehetőséget arra, hogy ismételten ezt a piacot vissza lehet szerezni, és a magyar
gazdaság javára lehet fordítani a Széll Kálmán-terv keretei között?

GYŐRVÁRI MÁRTA, a Konzultex Kft. ügyvezetője: Reménytelen ügyeket nem
látok, tehát mindenben van százalékos esély, de nem vagyok közgazdász. Amit én látok a
bérmunkapiacon, hogy most roppant erősek az olyan említett országok, mint Macedónia,
Románia. Ahhoz, hogy az én üzemem az 52 fő helyett ismét 160 fős legyen, és a heti 400
darab helyett ismét heti 2000 darabra tudjunk átállni, egy óriási csoda kellene, és óriási
támogatások.

Amit még hozzá szeretnék mindenképpen tenni, hogy a ruhaipar leépülése miatt –,
mert nagyon sok összetevő van, hogy mi vezetett ide, de ezekre nem térnék ki – nagyon nehéz
lesz munkaerőt visszaszerezni. Lehet, hogy lesz egy nagyon jó program, lehet, hogy lesz egy
nagyon jó válságterv, amivel ezt az ágazatot el tudjuk indítani felfelé, nagyobb létszámokat
tudunk foglalkoztatni, de az én példámban, Kaposváron és környékén nem tudok varrónőt
felvenni. Ahogy mondtam, nincs szakképzés. Az a gyerek, aki elvégzi a szakközépiskolát
vagy a szakmunkásképzőt, elmenekül ebből az ágazatból.

ELNÖK: Ön mennyi szakképzési hozzájárulást fizetett be?
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GYŐRVÁRI MÁRTA, a Konzultex Kft. ügyvezetője: Sokat, most nem tudom fejből
megmondani. Erre a kérdésre nem számítottam. Milliós nagyságrendű.

ELNÖK: Ez egy másik problémakört érint, ebbe nem kívánok belefolyni, mert akkor
nem fogunk a végére jutni. Kétségtelen tény, hogy ez is a probléma egyik forrása.

Szeretném átadni a szót Ékes József úrnak, kérdést szeretne feltenni.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én inkább egy javaslatot szeretnék
tenni, mert ki fogunk futni az időből. Célszerű lenne minden jelenlévőt legalább tíz percben
meghallgatni folyamatosan, és a képviselőtársaim biztos, hogy a kérdéseiket egyenként is meg
fogják fogalmazni, a végén pedig a válaszadásra egy meghatározott időt biztosítani, mert ha
egy foglalkoztatóval a húsz percet elvisszük, az azt jelenti, hogy a nagy bizottsági ülésig sem
fogjuk tudni lezárni. Viszont a mai napon nekünk, úgy érzem, hogy ebben a kérdésben egy
végleges álláspontra is kellene jutni, és lezárni ezt a kérdést.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy van-e még kiegészítendő kérdése.
(Győrvári Márta nemet int.)

Amennyiben lehetőség nyílik rá, úgy kérem, foglaljon továbbra is helyet közöttünk,
amennyiben szoros beosztása, a munkavégzés elszólítja önt, természetesen tudomásul
vesszük.

Tasnádi Sándor elnök meghallgatása

Ékes képviselőtársam javaslatait megszívlelve, áttérnénk Tasnádi Sándorra,
Esztergom, Relabor Kft. 22 éve foglalkoztat, 600 főt, ha jól tudom, és
717 ezer 820 forint/fő/év volt a támogatás mértéke. Itt részben már hallottunk dolgokat.
Föltenném a kérdéseimet, föltennék a kérdéseket a képviselőtársaim is, és akkor erre
próbáljon válaszolni, illetőleg kiegészíteni.

Egyetért-e ön a támogatási struktúrával, amely három részre tagolja a
foglalkoztatókat? A támogatási szerződések megkötése milyen kívánalmakat hagy maga után?
A rendszerben benne van-e a diszkrimináció, az aránytalanság és az igazságtalanság? A 21
védett szervezetbe hogyan lehet bekerülni? Talán egyelőre ennyi kérdést tennék föl. Illetőleg
még egy kérdés nem hagy engem nyugton, méghozzá a következő: azt tapasztaltam a
meghallgatások során, hogy voltak különböző fúziók, ezeket a fúziókat követően – az imént is
hallottuk – nem volt kiszámítható, hogy 40 százalékos, 30 százalékos, hány százalékos a
munkavállaló csökkent munkaképessége. A fúziót követően, ha a védett szervezetekbe
kerültek be, akkor viszont, jól értettem-e, hogy függetlenül attól, hogy milyen betegség
százalékos fokát érte el, 100 százalékos normatív támogatásban részesült?

Ezeket a kérdéseket szeretném ön felé feltenni. Nem tudom, hogy a
képviselőtársaimnak van-e kérdésük, mert akkor szerintem tegyék meg. (Nincs jelzés.)

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottság! Nagy
megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen a meghallgatáson.

Én egy picit máshogy készültem, mert igaz, hogy egy nagyon nagy múltú cégnek
vagyok a vezetője mintegy 22 éve, és ez a cég a rendeletek, mármint a 2007-ben életbe lépett
rendeletek idején 1050 fős volt, most pedig 500 fős – ez is mutatja a változások bizonyos
irányát –, de én egyúttal 2008-tól egy érdekvédelmi szervezet vezetője is vagyok. Ez a
MAÉSZ, az akkreditált szervezetek országos érdekvédelmi szövetsége, amit azért kellett
létrehozni 2008-ban, mert az éppen 2007-ben életbe léptetett rendeletek olyan
megosztottságot, olyan új problémahalmazt vezettek be, annyira megosztottá vált az addig
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egységes, valamikor célszervezetnek nevezett foglalkoztatói kör, hogy e kör érdekeinek
érvényesítésére muszáj volt szövetkezni. Ebben a pár évben hatalmas tapasztalat gyűlt össze.

Hogy őszinte legyek, én erre a napra úgy készültem, hogy először azt mondták, csak
három percem lesz, de azt nem lehetett megoldani, hogy egy négyéves halmozott problémát,
egymásra épülő 22-es csapdákat tartalmazó problémát három percben elmondjak. Igyekeztem
egy rövidített változatban összefoglalni ennek az időszaknak a történetét a rendeletalkotástól
kezdve sok témakörre utalva, hogy milyen problémákat vetett fel, ezt hat percben el tudom
mondani. Ha az egyes címszavas megjegyzések mögé még gondolatot is tennék, akkor lenne
12 perc. Egyébként azokra a kérdésekre, amiket feltett, konkrétan tudok válaszolni.

ELNÖK: Tasnádi úr, várjuk akkor a hatpercest.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Nagyon szépen megköszönöm, hogy erre
lehetőséget adnak, és hogy mederben tartsam, és az időben is benne legyek – azt hiszem, azt
bizonyítottam, hogy dumálni sokat tudnék, egészen 24 órán keresztül erről az ügyről, de – föl
fogom olvasni, csak azért, hogy mederben legyen, és hogy időben sok mindenről tudjak szót
ejteni. Ha megengedik, akkor így fogom folytatni.

Tehát, Tasnádi Sándor vagyok, mint ahogy mondtam, és nemcsak cégvezető, hanem a
MAÉSZ elnöke is. 22 éve veszek részt a rehabilitációs foglalkoztatási rendszer építésében.
Úgy gondolom, van egy kis tapasztalatom. A végzettségem egyébként mérnök és közgazdász,
és ezen túlmenően a rehabilitációs foglalkoztatás különböző szakterületein szakértő is vagyok.
Szerencsére az utóbbi időben néha fel is kérnek ilyen jellegű munkára.

Ebben a 22 évben viszontagságos, ellentmondásos, szakmailag elhibázott,
érdekcsoportok szerint részrehajló szabályozások tömege jelent meg, nemcsak az utolsó nyolc
évben, hanem gyakorlatilag, ha úgy veszem, nyolc kormányzati cikluson keresztül.
Mindenkire jellemző volt az, hogy erre a területre kellő súllyal nem figyelt. Ugyanakkor a
2005-ben megalkotott és 2007 félévben bevezetett, és utalásilag az EU-s irányelvek,
rendeletek alapján megalkotott szabályozások tekintetében azonban egy óriási változás
következett be, aminek negatív hatásai a mai napig kihatnak. Ez volt az oka tulajdonképpen a
MAÉSZ megalakulásának, mert – mint ahogy az előbb a bevezetőmben említettem –
ellentétes folyamatok indultak el, a foglalkoztatók megosztottak lettek, a finanszírozás, az
ellenőrzés, a működtetés területén teljesen eltérő módszerek, megoldások születtek. Akik
létrehozták a rendeletet, azoknak még két év múlva is magyaráztuk, hogy mi a különbség a
különböző részterületekben, mert még ők sem értették.

Tulajdonképpen már válaszolok is az első kérdésre vagy a másodikra – nem tudom,
melyik volt –, a miniszteri kijelölésre, ami egyébként a mai napig nem ismert, hogy milyen
szempontok szerint történt. Kijelöltek egy cégcsoportot, ez az úgynevezett 21-ek
cégcsoportja. Náluk az eltérő feladatvállalási kötelezettség és hozzárendelt finanszírozás,
illetve ennek a helytelen értelmezése és gyakorlata a rehabilitációs szakmai és közgazdasági
tekintetben óriási problémahalmazt jelentett, és az addig egységes rendszert teljesen
szétbontotta. Ez volt az alapja tulajdonképpen annak, ami miatt szerintem ez a bizottság
eljutott odáig, hogy vizsgálódni kell, ez innen indult. A jogos kritika tárgyát képező
jelenségek, a sajátságos érdekrendszer kiszolgálását biztosító szabályozás kihasználásának
köszönhetők. Éppen ezért a felelősség legfőképpen azoké, akik ezt lehetővé tették. Az
érintettek csak kihasználták, és a mai napig is kihasználják a szabályozásból eredő helyzetet.
Erre a gondolatra még egy kicsit visszatérek később, ezt egy pár mondattal kifejteném.

A legáltalánosabb példája ezeknek az ellentmondásoknak, hogy a nagyságrendekkel
olcsóbb foglalkoztatási rendszerből a mai napig – hangsúlyozom, a mai napig – át lehet vinni
munkavállalókat nagyobb támogatottságú rendszerbe. Ott igaz az a kérdés – majdnem a
választ is megadta az elnök úr –, hogy amíg az egyik helyen bértámogatásként óraszámtól
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függően 40, 50, 67 százalékos megváltozott munkaképességgel különbséget tevő támogatási
összeghez, bértámogatáshoz lehet jutni, addig ez a másik oldalon természetesen nincs így. De
kiegészítem, ha négy órában foglalkoztatják, akkor is le lehet hívni az egész pénzt, mert a
technika, a rendszer és az ellenőrzés erre minden további nélkül lehetőséget ad. Óriási a
különbség, és nem véletlenül alakult ki rögtön már 2008 év végére, egy év után, hogy míg az
egyik csoport, a 21-ek ugyanannyi létszámot foglalkoztatva, ha az intézményeket leszedném
róla – egy ötezres intézményi bújtatottság volt benne, majd erre még visszatérek, hogy mit
jelent ez –, tehát ugyanolyan nagyságú, és ugyanolyan rászorultakat foglalkoztató csapatoknál
az egyiknél volt 31 milliárd, a másiknál pedig, a bértámogatás külön a munkaügyi központtól
jött, és a költségkompenzáció támogatásával, ami ennek a rendszernek a működtetéséhez
óhatatlanul kell, 9 milliárd volt. Szóval, háromszoros a különbség. Ez egy fantasztikus dolog.
Az ilyen apró tételek miatt állt ez össze.

De hogy visszatérjek, és hogy ne vigyem el a saját gondolataimmal az időt, ilyen és
ehhez hasonló problémák tömkelegét lehet felsorolni, és ha megengedik, címszavakban ezt
meg is teszem. Ha kommentárt is tudnám hozzáfűzni, annak örülnék, csak akkor nem hat perc
lesz, hanem tizenöt, de akkor, hozzáteszem, lehet hogy jobban lehetne érteni, hogy egyes
gondolatoknak, címszavaknak milyen mögöttessége, milyen ok-okozati összefüggései, milyen
hátrányai vannak, amiket ennek a bizottságnak már nem hiszem, hogy be kell mutatni, mert
elég alapos munkát végzett, ahogy én tájékozódni tudtam, és a megnyilatkozások ezt
egyértelműen mutatják. Itt az egymásra épülő 22-es csapdák tömkelege van, és ezért rendet
tenni nem is olyan egyszerű kérdés, viszont nagyon szükséges lenne.

Ebben nagyon sokat dolgozott a MAÉSZ, 2008-tól könyvtárnyi anyagot – de
komolyan, könyvtárnyi anyagot – tettünk le, és nemcsak panaszlapokat, hanem szakmai
körökkel leülve, javaslattételekkel, problémák feltárásával. El kell mondjam, hogy hogyan
pattantunk le ezekről a dolgokról, hogy az esetek többségében még válaszleveleket sem
kaptunk, vagy ha kaptunk, azokkal nem tudtunk mit kezdeni, mert enyhén szólva cinikusak
voltak.

A szaktárcánál szerepet vállaló miniszterek, államtitkárok, főosztályvezetők
munkájának eredményeként szaladt be az a dolog, amire szintén kérdezett és megerősítem,
hogy pazarló lett egyrészről, a 21-ek viszonylatában, és egy megszorító, igazságtalan
szabályozás jött be a másik oldalon. Azon a területen ugyanis folyamatosan kettévált a
finanszírozás, volt a bértámogatási rész, amit a munkaügyi központoktól kaptunk, és a
költségkompenzáció. Már eleve különbség volt téve az úgynevezett rehabilitációs költségek
támogatható költségtípusai között, teljesen érthetetlenül – erre majd még visszatérek –, tehát
nagyságrendekkel mást lehetett lehívni. Amit az egyik helyen jogosnak ítéltek, hogy
lehívható, az a másik helyen abszolút nem volt lehívható. Ez is évről évre folyamatosan
változott a költségkompenzációt kapott cégeknél, de a bértámogatás viszonylatában is
folyamatos beavatkozások jöttek, folyamatos szűkítések jöttek.

Ez eljutott odáig 2009 augusztusában, egy nyári recessziós időszak után, amikor
majdnem mindenki négy órában dolgozott, mert le kellett követni a gazdasági recessziót –
2009-ről beszélek –, hogy gyakorlatilag bértámogatási és létszámstopot hoztak ezeknek a
koncentráltan foglalkoztató cégek számára is. Ami teljesen irreális volt, mert a felülről nyitott
rendszer szabályozásával mindenki egyetértett. Például, hogy a Suzukiban 40 százalékosként
dolgozó személyek – most a Suzukit példának mondtam, mondhattam volna mást is, és
elnézést, hogy ez hirtelen így jött ki a számon, de esztergomi vagyok, és ott egy nagy cég van,
a Suzuki –, akik ott voltak addig 40 százalékkal, lemondták, hogy „kérem szépen, én
40 százalékos vagyok”, mert lehet, hogy föl sem veszik. Abban a pillanatban, amikor
lehetőség volt arra, hogy le lehetett utánuk hívni támogatást, rögtön előjöttek ezek a látens
személyek, és gyakorlatilag többletfoglalkoztatási létszámnövelés nélkül csak a támogatási
pénz ment ki. Az előzőleg tervezett 4 milliárddal szemben 16,3 milliárd ment ki rögtön 2008-
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ban ezen a területen. Persze, hogy korlátot kellett szabni, de arra már nem vette a fáradságot a
minisztérium, mindenféle előzetes jelzés ellenére, hogy a koncentráltan, kifejezetten ezzel a
céllal alakult cégekre ez a bértámogatás ne vonatkozzon. Ez még inkább torzította azt a
lehetőséget, mert a nem a 21-eknél a bértámogatási rész folyamatosan csökkent. Azokról nem
is beszélek, akik csak bértámogatást kaptak. Ott is, azon túlmenően, hogy ebben komolyan
ütköztek a problémákkal, ráadásul az idők folyamán a 100 százalékban lehívható támogatást –
a súlyosan fogyatékosokról beszélek, a bértámogatás vonatkozásában – levitték 75 százalékra.
Gazdasági recessziós időszakban nyilvánvalóan nem lehetett ezekkel a dolgokkal mit kezdeni,
a cégek ott álltak tehetetlenül.

Visszatérek a mederbe, felsorolásszerű anomáliák: a támogatáslehívások, a támogatási
kiutalások, az ellenőrzések szabálytalansága a védett szervezeteknél. Miért merem ezt
mondani? Azért merem mondani, mert senki nem ellenőrizte le azt, hogy a rendeletnek azt az
alapelvét betartják-e, hogy csak a nyílt munkaerő-piacon nem foglalkoztatható személyek
után, gazdasági tevékenységet nem végzők után lehet a magasabb támogatást megkapni. Ez
ellen a szakma soha nem is tiltakozott, de az ellen már igen, hogy mégiscsak foglalkoztattak
más megváltozott munkaképességűeket, kifejezetten gazdasági tevékenységre, kifejezetten
termelő, nyílt munkaerő-piaci szerepvállalásra, és utánuk ugyanezt a támogatást…

ELNÖK: Bocsánat, egy pillanatra álljunk már meg, mert ez nagyon fölkeltette az
érdeklődésemet (Tasnádi Sándor: Elhiszem.), tekintettel arra, hogy említette, hogy nem
ellenőrizte senki. A meghallgatás során viszont találkoztunk egy MONETA nevű céggel, ami
közpénzek felhasználásával pontosan erre volt hivatott gyakorlatilag.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Teljesen egyetértek az elnök úrral.
Felháborítónak tartom, és szerintem teljesen jogszerűtlen, és remélem, a bizottság meg is
fogja állapítani, hogy már a kinevezésük is az volt. De magát a funkciót, azt, amire kinevezték
őket, tehát a kinevezési metódust, ha megnézzük, hogy Simon Gáborék hogyan csinálták ezt,
már ott lehet hibákat találni, és hogy egyáltalán mi alapján, az államháztartási törvény alapján
milyen alapon ellenőriztek, az egy dolog.

Én egyébként pontosan tőlük tudom, vagy legalábbis egyes munkatársaiktól, mert
minket is jöttek ellenőrizni – le kellett követni, az ember nem ellensége önmagának, ez volt,
rendelet ezt írta elő, alkalmazkodni kellett –, ők hozták elő többek között ezt a példát, hogy ha
nagyon szigorúan veszem az eredeti előírásokat, akkor különbséget kellett volna tenni a 21-
eknél a lehívhatóság tekintetében. El kellett volna dönteni, hogy ki az intézményi, ki a
súlyosan fogyatékos, akinek tulajdonképpen jár átképzési és terápiás foglalkoztatás, amihez
tényleg kell a nagyobb támogatás, ha akarjuk ezt csinálni. Nyilván a társadalom akarja
csinálni, ezért is adta a nagyobb támogatást. De ugyanezt a támogatást nem lehet odaadni a
nyílt munkaerőpiacra, és utána büszkélkedek milliárdos bevételekkel, ami után nincs is
nyerség. De ezt megint csak mellékesen tettem hozzá, de gondolom, a bizottság tagjai
értették, hogy mire utaltam.

Ez egy óriási probléma, és ők mondták azt, hogy ezt akár lehetett volna vizsgálni, de
nem volt feladat, nem így értelmezték. Egyébként a rendeleteket a mai napig mindig úgy
értelmezzük, ahogy épp az aktuális helyzet kívánja. Erről egy külön történetet lehetne írni,
mesélni, hogy milyen furcsa értelmezéseket kaptak mindig a rendeletek. De ez csak egy tétel
volt, amit, úgy gondolom, érdemes lenne megvizsgálni, mert ez vezetett az aránytalan
támogatásigényléshez, és ez vezet oda, hogy ma a források, amelyek rendelkezésre állnak,
folyamatosan csökkennek. Persze, összességében csökkent, de azoknál is csökkent, akiknél
amúgy is kevés volt. Tehát itt a problémák halmozódása nyilvánvalóan bejött.

Az akkreditációval való probléma, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy az egyiknek
kellett, a másiknak nem kell. A hölgy ezt nagyon jól említette, ez azt jelenti, hogy amíg mi
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egy feladatot úgy tudtunk csak bevállalni, hogy kellett 90 napot várni, mire egyáltalán
hozzányúlhattunk, addig elment a munka, a 21-eknél ez nem volt probléma, mert odajött, és
megcsinálta. Ha kellett, akkor ott nyitott telephelyet, ahol akart, mert azt semmiből sem állt
megcsinálni. A telephely-engedélyeztetések módszere megváltozott, ez nem volt probléma.

Gyakorlatilag esélyegyenlőtlenségi kérdések jöttek be, beleértve még a piaczavarást is,
ami nemcsak ebből származott, hanem abból is, hogy a magasabb támogatás miatt
természetesen sokkal olcsóbban tudtak vállalkozni. Egyértelmű volt, hogy ennek ennyi az
önköltsége, ezt én tudom, én odamegyek az osztrákhoz, akárkihez, és azt mondja, menjek a
fenébe, más megcsinálja a harmadáért. Innentől kezdve a piaczavarás nemcsak arról szólt,
hogy önmagában belekotnyeleskedtünk, és ha az EU oldaláról nézem, akkor
megkérdőjelezhető, hogy egy piaci szegmensbe hogyan nyomhatok be ennyi pénzt, hanem ott
is volt, hogy minket hátrányos helyzetbe hozott, mert természetesen nem biztos, hogy én pont
vele konkuráltam egy adott munkán, nem biztos, hogy így kell beazonosítani a piaczavarást,
hogy elvitte ezt a munkát a feléért. Összességében nálam leszorított árakkal lehetett dolgozni,
mert tudták, hogy ennyi az árfekvés, mert támogatásokat kapnak.

Folytatom tovább, ha nincs kérdés.

ELNÖK: Egy pillanat türelmet kérnék szépen, méghozzá azért, hogy próbáljuk
összefoglalni, hogy európai uniós jogharmonizációra való hivatkozással megváltoztatták a
törvényeket, ha jól értelmeztem az ön szavait, ezek a törvények viszont sem a munkavállalók,
sem pedig a munkaadók érdekeit nem szolgálták. Kiknek az érdekeit szolgálta akkor ez a
törvénymódosítás?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Nagyon jó a kérdés, de én a legvégére írtam
be valamit, majd föl is fogom olvasni, de akkor megelőzöm. Én azt mondanám, hogy ha
megnéznénk a különböző kimutatásokat, a pénzügyi nyilvántartásokat az egyes cégeknél, a
pénzügyi számok rendelkezésre állnának, elég világosan kiderül, hogy kiknek az érdekét
szolgálta. Nagyon sokakét nem, kevesekét igen. Azt nyilván nem várhatja a bizottság, hogy
neveket mondjak, de összességében és folyamatában, azt gondolom, hogy az EU-s rendeletek
magyar adaptálása kettős problémával bír. Egyrészt sokkal, de sokkal szigorúbb lett, amit
lehet ugyan magyarázni, hogy mi kisebb ország vagyunk, kevesebb költségvetés, mindennel
lehet magyarázni, de…

ELNÖK: Bocsánat, nekem egy mondat is elég, nem kívántam, hogy most bárkit
nevesítsen. Egy szűk érdekkörnek, kiknek az érdekét képviselte? Ezek szerint ez egy öncélú
jogi… Azt mondom, hogy itt a jogalkotók felelőssége tetten érhető. Én erre vagyok kíváncsi.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Máris mondom a választ, tudok válaszolni.
Két mondattal többet mondok az elejére.

Amikor ez az egész dolog elindult, akkor természetesen tudta mindenki, hogy 2005-
ben meghozták a rendeletet, de 2007-ben legyen életbe léptetve, csak mellékesen jegyzem
meg, azért, hogy felkészülés lehessen. El kell hogy mondjam, 2008-ban sem tudtuk a
részleteket, tehát a felkészülés részletei nem kerültek nyilvánosságra. Viszont az
egyértelműen kiderült 2007 elejére, hogy ha ezt a rendeletet úgy vezetik be, ahogy eredetileg
be volt vezetve, mindenkire egységesen, akkor az állami cégek természetesen nagy bajba
kerülnek. Az állami cégek vezetője a miniszter, azt hiszem, most is, akkor meg pláne így volt.
Azt hiszem, kevés olyan minisztert lehet látni, aki egy olyan rendeletet hoz, hogy tudja, hogy
holnapután tönkremegy a cég, ahol körülbelül 15 ezer ember dolgozik, mert ezekben a
cégekben hatalmas létszámok voltak. Az külön elemzés kérdése, hogy ez hogyan alakult ki,
miért jó és kinek jó. Ez egy másik kérdés, ez már szakmai kérdés. Nyilvánvalóan be kellett
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avatkozni, hogy más legyen, és innentől kezdve kitaláltak olyan megoldásokat, ami ezt a
bizonyos megosztottságot, ezt a bizonyos eltérő finanszírozást, ezt a bizonyos eltérő kezelését
a dolgoknak előhozta. Ha ebből indulok ki, akkor ez a 21-eket szolgálta.

ELNÖK: Ha jól értelmezem, akkor ez a tripartid finanszírozás, mert itt azért hármas
finanszírozási struktúra állt föl, ide vezethető vissza gyakorlatilag.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Igen. Egyértelműen, ha azokra a cégekre
kiterjesztették volna, azonnal bezártak volna.

A probléma ott kezdődik, egyébként utalok erre az anyagban is, hogy sokkal
tisztességesebb lett volna megmondani annak idején, hogy az a cél, hogy ezek legyenek, és
ezek olvasszák be az embereket, a többi meg majd előbb-utóbb tönkremegy. De nem ezt
mondták, hanem minden évben azt ígérték, hogy újabb és újabb…, mert már felismerték a
problémát. Már maga az SZMSZ-es anyag 2008 végéről – szerintem egy kicsit befolyásolta
az is, hogy mi rengeteg szakmai anyagot tettünk le, és nem lehetett a problémák mellett
elmenni – nagyon jó, nagyon világosan elmondja a problémákat, és hogy hol kellene
változtatni. Ez volt 2008-ban, most vagyunk 2011-ben, egyetlen egy elemében, a  legkisebb
elemében nem történt pozitív változás, nem nyúltak a rendeletekhez, nem változtattak rajta
semmit.

ELNÖK: Ma sem?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Ma sem. Ez a legnagyobb problémánk. Az
utolsó pillanatokban fog tönkremenni egy csomó cég, pedig most már szemléletben,
odafigyelésben, hozzáállásban, megértésben egészen más közegben mozgunk, de a segítség
még nincs meg.

ELNÖK: Ékes képviselő úr.!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Ez már tényleg a sokadik meghallgatás,
és az emberben egyértelműen az fogalmazódik meg, hogy a 2005-ös, majd a 2007-es, 2008-as
időszak törvényalkotásai, változásai tulajdonképpen egy szűk kör politikai és gazdasági
befolyás összeállásával hoztak meg olyan döntéseket, hogy a nagy többséget kirekesztették
ebből a törvényalkotásból, majdan pedig a foglalkoztatási és a különböző nagyságrendű
források juttatásából. Hisz akik megpróbáltak erőteljesebben kritikát megfogalmazni, azokat
parton kívülre rakták, és akik belül maradtak, mondjuk, a 21-ek, és mások, mint a MONETA,
és lehetne sorolni valóban a törvényalkotásban is, a pénzlenyúlás taktikai, technikai részének
kidolgozásával értek el úgy eredményeket, hogy hihetetlen mértékben a másik oldalon
lecsökkent a foglalkoztatottak száma. (Tasnádi Sándor: Tízezer ember.)

Ahogy ön is fogalmazott, radikálisan, 8,5 százalékra csökkent le a foglalkoztatottak
száma két év alatt 17 százalékról. Radikális. Azt lehet mondani, hogy cégek tömkelege ment
tönkre, akik tisztességesen foglalkoztattak, akik pedig becstelenül foglalkoztattak –, hisz akik
úgy kaptak meg nagyobb támogatást, hogy a 30 meg 40 százalékos megváltozott
munkaképességűt, mondjuk, 70 százalékosra állították be, és az alapján megkapták a nagyobb
mértékű támogatást –, ők meg éltek a piacon, és azt lehet mondani, hogy lenyúlták teljes
egészében azt az 52 milliárdos forrást. Sőt, továbbmegyek, hisz egyéb más területen is lehetett
pályázni, megközelítően 80 milliárd forintot, mert egyéb pályázati forrásból is ők jutottak
hozzá elsődlegesen a forrásokhoz.

Ön is úgy fogalmazott, hogy maga a rendszer egy totális káoszt hozott maga után,
törvénytelenségekre épült, és a törvénytelenségekben voltak cégek és voltak emberek, akik
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tökéletesen tudtak dőzsölni, így lehet fogalmazni, kijátszva a gyengeségeit annak a gyenge
törvényi háttérnek, amelyet, tulajdonképpen úgy fogalmazott, hogy európai uniós előírások
szerint kell végrehajtani.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Ékes úr, ennél jobban összefoglalni a dolgot,
mint amit most ön csinált, nagyon nehéz. De miután én már beszéltem a bizottság egy
illetőjével, teljesen meglepett az, hogy egy olyan bizottság, amelyik költségvetéssel
foglalkozik, mennyire át tudta tekinteni, és mennyire meg lehetett érteni azokat az
összefüggéseket, amelyek ennek a három év alatt nagyon bonyolulttá tett rendszernek az
esszenciái. Ebből levonni ezeket a következtetéseket, igen, sajnos nem lehet mást.

ELNÖK: A következőt szeretném öntől megkérdezni. Lecsökkentették az óraszámokat
négy órára, ugyanakkor ugyanolyan normatív támogatásban részesültek, tehát ezek a
jogszabályi változások táptalajjá váltak – ahogy Ékes úr is említette – a visszaéléseknek. Ezt
jól gondoljuk-e?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Abszolút jól tetszenek gondolni, és
hozzáteszek még egy adalékot. Ez megint csak a MONETA-s idő, szóval, ez a két és fél év,
amióta az az ember ezt a területet csinálja, elég érdekes élményanyaggal párosult számomra.
Most anekdotázom, de bár anekdota lenne, akkor nevethetnénk rajta.

ELNÖK: Gazdálkodjunk szigorúan az idővel!

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: A négyórás probléma, amit elmondott, így
van, de a MONETA kapcsán az is előjött, hogy egyáltalán nem tudták ellenőrizni, vagy nem
akarták, hogy egy adott személy négy órában dolgozik itt, négy órában dolgozik máshol, és
hívnak le utána dupla támogatást. Feltételezték, hogy ennek a lehetősége adott.

ELNÖK: Bocsánat, jól értettem, hogy négy óra hosszában egy adott cégnél dolgozott
valaki, erre megkapta a 100 százalékos… (Tasnádi Sándor: Nem zárta ki a MONETA ezt a
lehetőséget.) Bocsánat, a 100 százalék alatt azt értem, ami egyébként az adott cégnek jár. Az
lehetett egyharmad, lehetett kétharmad, lehetett háromharmad. Én a 100 százalékot így
értettem. Tehát megkapta a normatív támogatást, majd délután elment egy másik
munkahelyre, ismét négy órában, és ott is megkapta a 100 százalékos normatív támogatást.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Igen. Hadd mondjam el akkor a dolgot teljes
körűen. Én egy ellenőrzés során, amikor a MONETA egyik munkatársával beszéltem,
megkérdeztem. Nyilván nálunk is irtózatos bonyolult nyilvántartás van, a bértámogatásnál
még a cipőméret is benne van, fantasztikus bonyolultság, ami azóta még bonyolultabb lett.
Kérdeztem, hogy ez hogyan zajlik egyéb más területeken. Közben a tervezés során is
kommunikáltunk másokkal. A tervezés szintjén is egészen máshogy kellett az adatokat
megadni a 21-eknek, mint nekünk, de ez egy dolog, ez még nem lett volna baj. De miután az
ellenőrzés nem tért ki arra a dologra, hogy lehetséges-e ez, feltételezték, hogy adott
körülmények között, mert ők is látták már, hogy itt valami nem mindig stimmel, és
elkottyantották nekem azt, hogy ezt nem ellenőrizte senki, de nem kizárható.

Ezt így tessék részemről venni, mert én bizonyítani ezt nem tudom. De hogy egy
vizsgálatot megérne, az biztos, mert nem is én vetettem fel ezt a kérdést, hanem a MONETA
egy ellenőre utalt egy ilyen típusú furcsaságra.
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ELNÖK: Két kérdést szeretnénk feltenni, az egyiket dr. Lenhardt Balázs
képviselőtársam, és utána én is szeretnék egy kérdést feltenni.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni, lehetséges-e, hogy
egy adott telephelyre különböző cégek is be voltak jelentve, és a különböző cégek
ugyanazokat az embereket foglalkoztatták adott esetben. (Tasnádi Sándor: Nem tartom
kizártnak.) Ez az ellenőrzés kiterjedt-e erre nézve, hogy a foglalkoztatotti létszám azonos
időszakban megegyezett-e?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: A rendeletek erre szerintem egyértelműen
lehetőséget adtak. Szerintem erre talán gyakorlat is volt. Hadd ne tényszerűen mondjam, mert
ahhoz jobb felkészültség, és jobb ügyvédek kellenének a hátam mögött, de úgy gondolom,
hogy egy ilyen típusú vizsgálat kideríthet ilyen helyzetet.

ELNÖK: Volt egy szervezet, ami több mint 60 millió forintos szerződéseket kötött,
plusz kiegészítő szerződéseket. Ez a MONETA. Azért hangsúlyoznám, mert nem szeretnék
hibába esni, mert ékezetdifferenciákkal vannak még cégek, MONETA, MONÉTA, két n-nel,
két t-vel. Többek között Veres Jánosnak is MONÉTA nevű cége van, ez pedig MONETA,
egy magánvállalkozó, aki könyvvizsgálatra szakosodott, illetőleg pénzügyi tanácsadásra, és –
a honlapjáról vettem le – gyakorlatilag megváltozott munkaképességűek pályázatírásával is.
Ez a cég kapott szerződés többek között.

Tapasztalata szerint volt-e olyan eset, hogy ez a MONETA cég, mint kft.,
megállapított szabálysértést, amit később a pénzügyminiszter felülbírált, és jogerős bírói
végzést figyelmen kívül hagyva eltekintett ettől? Hallott-e ilyen esetről?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Nem. A mi esetünkben, a saját példámból
sem tudom, mert szerencsére a mi esetünkben nem voltak ilyen megállapítások soha. Erre
most nem tudok ilyen válaszokat adni, hogy igen, ezt érdemes megvizsgálni. Én nem
hallottam a MONETA viszonylatában. Olyat igen, hogy bizonyos APEH-os dolgok el lettek
engedve cégeknek, meg egyéb hasonló. Nyilvánvalóan az sem működik olyan egyszerűen,
hogy „odaszólok az ügyintézőnek” című dologként. Ilyenekről hallott az ember, a MONETA
viszonylatában nem.

De a MONETA-val kapcsolatosan hadd mondjak el valamit.

ELNÖK: Bocsánat, nem a MONETA-ról beszélünk, hanem a „e” betűvel.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Bocsánat, egyre gondoltam, csak rosszul
ejtettem.

Én úgy tudom, és ez szintén konferenciás megbeszélések kapcsán derült ki, hogy
amikor készítették a rendeletet, tehát 2004-2005 viszonylatában, ennek a cégnek a vezetői,
pontosan a felkészültségük és a szakmai tudásuk alapján – ugye, sok mindenhez értenek –
részt vettek ebben. A rendelet kialakításának a hátterében ők már ott voltak. Ezt én ilyen
beazonosítással hallottam szűk körben. Ennek utána kell nézni.

Vádaskodni nagyon nem szeretek, mert tényleg nem ezért jöttem ide, mert végig a
MAÉSZ működése során, függetlenül attól, hogy érdekellentétek és azonos konfliktusok
voltak, én azon a véleményen voltam, hogy itt nem pénzről, nem cégekről van szó, hanem
most már cégmegmentésekről van szó. Hatalmas vagyonok vannak ezekben a cégekben, és az
elmúlt húsz évnek pont az állam által biztosított rehab-alapokból meg pályázatokból
megszerzett vagyonok kerülnek ebek harmincadjára a felszámolók esetében. De én arra
törekedtem, sok esetben még a kollégákkal, a partnereimmel, tehát az én szövetségemhez
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tartozó cégvezetőkkel szemben is, hogy ne haragoskodás, ne ellenségeskedés legyen, hanem
az emberek érdekében próbáljunk valamit elérni.

ELNÖK: Köszönöm. Ékes József képviselőtársam kért szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Nekem egyetlen egy kérdésem lenne. Az ember érzi meg
érti, hogy hova tűntek el a pénzek. Itt egészen biztos, hogy állami számvevőszéki és
ügyészségi vizsgálat is kell hogy kövesse a bizottság munkájának lezárást.

Volt egy cég, amelyik a Havanna utca hetedik emeletére lett bejegyezve. Erről ön is
biztosan hallott. (Tasnádi Sándor nemet int.) Nem hallott erről? Megközelítőleg tízmilliárd
forintos támogatáshoz jutott hozzá, majd 2010 márciusa környékén hihetetlen gyorsan
felszámolásra is került. Tehát nem volt ilyen információja. Nagyon sok cég ment tönkre,
hihetetlen sok cég ment tönkre. Volt, aki teljes csőddel szállt ki ebből, volt, aki meg úgy szállt
ki, hogy jól szállt be, és nagyon jól szállt ki belőle. Ezt ön is meg tudja így erősíteni?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Én a saját cégemről tudok beszélni, hogy mi
mik voltunk, hol voltunk. Én 2007 első félévében 40 milliós nyereséggel tudtam a céget
csinálni egy hatalmas válságkezelési akcióval, amikor átvettem a céget 1050 fővel, stabil
megbízásállománnyal. 2007 év végén mínusz 40 millió volt, csak azért, mert elvonták, és azt
elvárták volna tőlem, hogy tudjak változtatni.

Ráadásul az előtte lévő években olyan szerződéseket lehetett aláírni, foglalkoztatási
kötelezettségekkel, természetesen támogatási pénzekre, amelyek nyilvánvalóan az új
rendszerbe már nem illettek bele. Többszöri kezdeményezésre, hogy hatósági
szerződésmódosítást csináljunk, azt mondták, hogy hogyan képzelek ilyet, ilyen nem
lehetséges. Persze az államháztartási törvény ad lehetőséget rá, csak el kellene olvasni a
paragrafust, hogy ha olyan új események jönnek elő, amely mind a két fél számára… Nem
folytatom, ismerős. Amikor egyoldalúan kellett változtatni, megcsinálták.

Hová lehetett eljutni ezzel? 2010 februárjában tudtam először a létszámleépítéshez
hozzányúlni. 110 milliós veszteséget voltam kénytelen csinálni. Ehhez még párosult az, hogy
2008 első három hónapjában nem kaptunk támogatást, mert nem kaptunk. Most is egyébként
májusban írtuk alá a támogatási szerződést, csak úgy mellékesen mondom. Tehát 2011-ben
májusban írtuk alá azt a szerződést, amit már decemberben alá kellett volna írni. 2008-ban ez
súlyosabb volt, amikor májusban aláírtuk azt a szerződést, amire azt mondták, hogy majd lesz,
kérem szépen, az addigi célszervezeti szinthez tartozó dotációs mértékhez képest 15-
20 százalék különbség. Egy nagy cég ezt simán le kellett tudja kezelni egy középtávú tervvel.
Azt mondtuk, jó, ezt az áldozatot meg lehet hozni. De mi lett? Nem ez jött ki a végén – pedig
elmondták konferenciákon –, hanem 40 százalékkal lett kevesebb, és bejött 2008-ban már a
recesszió. Nem lehetett pótolni.

Ezt hadd meséljem még el: béreket kellett fizetni. Mit csinált az ember? Ígéretekre, és
arra, hogy egyébként most bevezetjük a rendeletet, de úgyis gyorsan kiderül, hogy hol kell
javítani, javítunk rajta, mert ezek a mondatok mindig kijönnek, csak cselekvés nincs utána,
fölvették a cégek a hiteleket, többek között én is, jó szándékkal, felelős gazdasági döntéssel.
Utána kiderült, hogy az életben nem tudom visszafizetni. Most 2010-ben előállt a bank, és azt
mondta, hogy ez az egész terület olyan kockázatos, barátaim, hogy én most kiszállok innen, és
ki is szállt. Azért, hogy én még nem zártam be, talán még Nobel-díjat is érdemelnék, de ez
egy másik történet.

Az a probléma, hogy az így összehalmozott dolgok miatt kerülnek és kerültek a cégek
bajba, és ezt elmondhatja az összes kollégám, meg azok is, akik nincsenek itt. Ebbe az
úgynevezett egyszeri segítségnyújtásba – mert ezt nem magunknak okoztuk, hanem nagyon
sok minden tartozik hozzá, de többek között az az irányítás, az a szabályozó rendszer, ami ezt
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kiváltotta – nem tudtuk elérni a régi kormányzatnál azt, hogy erre figyeljenek össze.
Összegyűjtöttük, hogy körülbelül hány cégnek és milyen nagyságrendű támogatás, egyszeri
valami kellene, ami egyébként minden évben megmaradt, csak elvitte a Pénzügyminisztérium,
vagy állítólag vissza kellett adni. Ez nem igaz. Nem lehet lehívni a pénzeket.

ELNÖK: Egy másodperc türelmet, mert időzavarba fogunk kerülni. Ha jól érzékelem,
akkor most kötötték meg a szerződést. Hogyan fogják ezt ellenőrizni?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Nem, az azért megvan.

ELNÖK: Bocsánat, ön visszamenőleges hatállyal kötött szerződést.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Persze.

ELNÖK: Nem előre kötötte meg a szerződést.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Persze. Jöttek is a meglepetések, mert
olyanok voltak benne, amire nem is számítottunk. Ez minden évben így volt. Nem véletlenül
mentek a cégek tönkre.

ELNÖK: Akkor hogyan tudják ezt ellenőrizni, amikor a szerződést előre kötöm meg,
hogy milyen feltételi normáknak kell megfelelnem? Önök teljesítettek valamit, utána pedig
megkötötték a szerződést a teljesítmény után. Akkor mit fognak ellenőrizni?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Korrekciók voltak. Volt, amikor vissza
kellett fizetni, mert arról a támogatható összegről, amiről én januárban úgy tudtam, hogy
támogatható, áprilisban kiderült, hogy nem támogatható. Amikor jött az ellenőrzés, akkor ezt
ők korrigálták, vagy visszafizették, vagy nem hívhattam le.

ELNÖK: De itt a jogalkotó felelőssége merül föl. Itt olyan szerződés aláírása… (Ékes
József: Egyértelmű.)

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Nézze, ebben az anyagban – most nem
olvastam végig – gyakorlatilag ezek a mondatok vannak benne. Én összefoglaltam, hogy a
jogalkotónak, a kormányzatnak milyen hibái vannak, miket csináltak, illetve mit nem
csináltak.

ELNÖK: Ezt be tudja csatolni a jegyzőkönyv mellé?

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Én ezt az egész anyagot szeretném
becsatolni, igen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én ezt kérném szépen.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: El kell mondjam, pont ez a tétel, ezt reggel
írtam, ezt kiegészíti.

ELNÖK: Hadd kérjem meg, hogy e-mailben küldje el ezt az anyagot a jegyzőkönyv
mellékleteként.

A bizottsági tagok egyetértenek ezzel? (Szavazás.) Köszönöm szépen.
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TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Egybefejező mondatot hadd mondjak még.

ELNÖK: Mások szabadidejével én nem rendelkezem.

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Csak meg szerettem volna köszönni a
lehetőséget, hogy ezt elmondhattam, és miután a téma jelentősége és az erre irányított
figyelem nyilván megköveteli a részletesebb elemzést, én az erre való nyitottságot szeretettem
volna jelezni, és megköszönöm a bizottság figyelmét.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Legyen szíves kikapcsolni a készülékét!

Böcsödi Ferencné ügyvezető meghallgatása

Ezek után Böcsödi Ferencnét Budapestről szeretném megkérdezni, aki korábban egy
célszervezetet működtetett, hogy ez ma is így van-e. Erre a kérdésre szeretnék választ kapni.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Legelőször én is szeretném,
tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság, megköszönni ezt a lehetőséget, hogy végre valaki
meghallgat bennünket. A kérdésére is azonnal fogok válaszolni.

Amikor elkezdődött ez a folyamat, én már 2005. április 11-én az akkori miniszterelnök
úrnak írtam egy kétoldalas, 12 pontban összeszedett levelet, amiben kifogásoltam ezeket a
szándékokat, mert tudtam, hogy ha ezt véghezviszik, akkor a mi cégünk is az áldozatává fog
válni.

Böcsödi Ferencné vagyok, és a mi cégünk 1957 februárjában alakult, tehát ma 54 éves
elmúlt a cégünk. Én 33 éve vezetem ezt a céget. Gondolhatják, még egész fiatal nőként
kerültem oda, és tulajdonképpen az életem célja is volt, hogy a beteg emberek
foglalkoztatásával, segítésével töltsem el az életemet. Ma is ezt teszem.

A tapasztalatunk nagyon rossz. Mi célszervezetként működtünk, volt, amikor 500-600
embert foglalkoztattunk. 2005 után nagyon nehéz helyzetbe kerültünk. Akkor három
varrodánk volt, többek között egy kiemelten elmaradott térségben, Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, Göncön. Nagyon sok embert foglalkoztattunk, rengeteg bérmunkánk volt,
olaszoknak, németeknek, svájciaknak dolgoztunk. Jól képzett szakembereink voltak, és
közben nagyon sok súlyosan megváltozott munkaképességű, halmozottan sérült, fogyatékos
emberünk is volt.

Nekem az a meglátásom, hogy egy esettanulmányt kellett volna készíteni a rendeletet
megelőzően. Meg kellett volna hallgatni azokat a gyakorló szakembereket, akik hosszú évek
óta ezt a munkát végzik. Ez nem történt meg. Én kifogásoltam, hogy ezt a 25 céget előre
deklarált módon az akkori kormányzat olyan szinten és olyan céllal, amit Ékes úr is
elmondott, mondhatnám azt, hogy sutyiban kijelölték. Amikor én ezt a leveleim
tömkelegében megírtam – körülbelül 45 levelet számoltam össze, amit írtam mindenhova –,
olyan hivatal nem létezett, ahol addig azt sem tudták, hogy Böcsödi Ferencné létezik a
világon.

Nagyon jól működő, nyereséges cég voltunk. A Figyelőben minden évben megjelenik
a rangsorolás, a mi cégünk az első 50-ben mindig benne volt. Hosszú-hosszú évek óta úgy
hívtak bennünket, hogy „újpesti csöki”. Lehet, hogy ez egy fogalommá vált ma már. Én úgy
érzem, hogy tendenciával tették ezt a hátrányos megkülönböztetést, amiben nekünk részünk
volt.

Megmondom őszintén, ami a legsúlyosabb, és ami engem személy szerint bánt, hogy
megaláztak bennünket, tehát kinevettek bennünket, hogy „Mit akarnak, még mindig itt
vannak? Nekünk három varrodánk volt, egy cipőüzemünk, egy központi üzemház, két



- 20 -

üzletünk. Tessék elhinni, egy jól működő cipőüzlet, a Magyar Honvédségnek dolgoztunk
hosszú évek során. El kellett adjam a cipőüzemet, el kellett még egy ingalant adni, hitelt
kellett felvenni. Segítséget nem kaptam.

Azok az emberek, akik ezt a rossz rendeletet alkották, és az apparátusuk a mai napig
ott van, és ők irányítanak. (Ékes József: Na, ez egy érdekes dolog.) És amiért meg mertem
mondani a múltkor is ezt, mert azt mondták, hogy most ne szóljunk semmit, mert megkapjuk
a régi támogatást, ők meg 25 százalékkal kevesebbet fognak kapni.

ELNÖK: Bocsánat, egy mondat erejéig térjünk vissza. Jól értettem, hogy azok a
jogalkotók, akik ezt a drámai helyzetet megteremtették, a mai napig ott vannak?

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Ott vannak, és most is ott
szolgálnak. Nem beszélve arról, hogy ők hogyan beszélnek velünk. Azért, mert meg mertem
én ezt említeni, velem közölték, hogy ne szóljunk semmit, mi megkaptuk a régi támogatást,
ők meg 25 százalékkal kevesebbet. Én azt mondtam, hogy ha ráérek, akkor majd sajnálni
fogom őket, mert mi már tönkremegyünk, már ott állunk teljes mértékben a csőd szélén.

Ennek az lett az eredménye, hogy ugyanaz a Tatosné – nem tudom – Takács Andrea,
vagy hogy hívják, közölte velem, amikor mondtam, hogy az emberek az utcára fognak
kerülni, asszonyom, ezek az emberek éheznek.

ELNÖK: Nevet ne tessék mondani!

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Nem tudom a
munkabérüket kifizetni, mert önök mindenemet elvettek. Azt mondta, hogy ne ijedjek meg,
nem kerülnek az utcára, majd be lesznek integrálva a KÉZMŰ-höz, meg sorolta, hogy kihez.
Közöltem vele, hogy ugyan az enyémeket nem fogja, ezért elvették még a tanúsítványomat is.
Tehát ők ott vannak ma is az apparátusban, ők diktálnak, ők irányítanak, és úgy beszélnek
velünk, nem is tudom, bizottság előtt nem akarok olyan szavakat használni.

2009 novemberében kaptam egy csodálatos levelet Orbán Viktor úrtól – bocsánatot
kérek, csak ezt elmondom –, aki egyedül megköszönte nekünk ezt az áldozatos munkát, a
foglalkoztatással kapcsolatos mindenféle kiállásunkat. Nem akarom elmondani, biztos, hogy
ismerős. Én ennek úgy örültem, hogy valakinek eszébe jutott ez a része, ez a negyven cég, és
megígérte, hogy ha ők kerülnek hatalomra, a kormányzatba, akkor ezt a problémánkat azonnal
meg fogják oldani. Tessék elhinni, hogy ez éltetett mindannyiunkat.

Tessék parancsolni, utána még folytatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Folytatni fogjuk tovább. Annának adnám meg a szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Anna, elnézést!

MAGYAR ANNA (Fidesz): Én csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy először is
köszönjük szépen a bizottság nevében, hogy ezeket ilyen határozottan elmondta.

Azt szeretném kérni az elnök úrtól, hogy azokat a leveleket, amiket a hölgy említett,
kérjük be és csatoljuk az anyagokhoz, amiket 2004-2005-től kezdve folyamatosan írt, mert
tanulságos lehet ez a folyamat történetében végignézve, és esetleg alátámaszt olyan dolgokat,
hogy nem véletlenül, és nem az ismeretek vagy az összefüggések nem ismeretében történtek a
dolgok, hanem igenis tudták, és igenis a jelzéseket figyelmen kívül hagyták. Ez fontos
dokumentum lehet, és ezt szeretném kérni.

ELNÖK: Köszönöm szépen.
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BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Ennek semmi akadálya,
mindent be fogok csatolni.

ELNÖK: Igen, én erre kérném. (Ékes József: Elnök úr!) Bocsánat. Parancsoljon, Ékes
úr!

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Többek elmondásából, hisz nagyon sok szervezettel volt
kapcsolat, pontosan 2004-2007-2008-ban akik részt vettek a törvényalkotás folyamatának
alakításában, majd a célszervezetek kijelölésében, utána saját maguk is olyan vezető

beosztásba kerültek egy-egy cégnél, ahol hihetetlen mértékű magas fizetéssel bírtak. Bírnak
még máig is – elnézést, máig is –, és a luxusautóktól elkezdve minden juttatást a maguk
számára ezen a rendszeren keresztül tökéletesen tudtak a maguk számára adaptálni. Volt egy
előző meghallgatásunk, ahol úgyszintén kiderült, hogy micsoda hatalmas bérekkel,
beosztásokkal és egyéb anyagi javakkal tudtak a tűzhöz úgy hozzáférni, hogy magában az
alkotásban is ott voltak, és saját maguk alakították úgy a rendszert, hogy elsődlegesen az ő
számukra. Tehát nem is a megváltozott munkaképességűek voltak itt a lényegesek, ahogy ön
is elmondta egyébként, hanem az, hogy a saját zsírt hogyan lehet kisütni.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Így van. Nem tudom, hogy
folytathatom-e, tisztelt elnök úr, mert egy konkrét példával szeretném alátámasztani azt is,
amit a képviselő úr most elmondott.

Volt az akkreditáció, amivel én abszolút nem értettem egyet, mert ha célszervezet
vagyok, ott minden feltétel adott. Nem tudom, miért volt szükség arra, hogy külön 600-
800 ezer forintokat kivegyenek a célszervezetektől a START Kft.-nek. Balogh Zoltán úrnak,
aki a VSZOSZ elnöke volt, volt egy értekezlet, ahol én felálltam, és – úgy érzem – bátran azt
mondtam, hogy ön, uram, ennek a szervezetnek a vezetésére alkalmatlan, mert aki belemegy
abba, hogy negyven céget kizárnak, ő pedig ott van a 21-ek élén a HDVSZ-szel együttesen,
én ezt nem tartom jónak, és én, bocsánatot kérek, ki is lépek. És én ki is léptem, mert olyan
magas volt egyébként a tagdíj.

A következő akkreditációnál érdekes módon az ő gazdasági igazgatóját küldték a
nyakamra, aki kinézte magának a gönci üzemünket, mert odajött. Napi, nem tudom, ötvenezer
forintot kaptak ezért, de én vittem el kocsival, és kinézték az üzemet. Át is vették.

ELNÖK: Bocsánat, ha jól értelmezem, a 21-ek egyfajta piacrablást hajtottak végre?

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Így van. Ezt bizonyítani
tudom, itt van, készültem. Több helyre leírtam. Ennél nagyobb bizonyíték nincs, ugyanis van
ebben az egész rendeletben egy szó – én is számviteli ember vagyok – úgy képzeljék el, benne
van az, hogy „gazdasági tevékenység keretein belül”. Ezt szerintem definiálni kellene,
pontosítani kellene, mert le van írva az egyik cég anyagában, hogy ők ennek a keretében
dolgoznak, akkor viszont nem lenne jogosult a magasabb támogatásra.

Folytatom. Kinézték az üzememet, el is vették. Június 30-ával átléptették a dolgozókat
a START-hoz, tehát július 1-jével, itt van az engedély, meg van adva a gönci városi – most
nem tudom, város-e vagy nem –, tehát megkapták az engedélyt. Ezt itt hagyom, mert
lefénymásolva hoztam. Ez még mind semmi, a dolgozókat azonnal átvették, másnaptól már
nekik dolgoztak az én dolgozóim. De az semmi, én adtam munkát nekik, ugyanazt csinálták a
piacra, mint én. Itt a számla, be tudom önöknek bizonyítani. Itt van, hogy átvették a
dolgozókat. Itt vannak a számlák, amivel mindent kiállítottunk, bevételeztünk, kiadásba
helyeztünk.
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ELNÖK: Megkérhetném arra, hogy ezeket a dokumentumokat a jegyzőkönyvhöz
csatoljuk be? Köszönöm szépen.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Ez még mind semmi. Drága
elnök úr, még egy másodperc, és máris befejezem ezt a témát.

Mert nem tudtam nekik rendesen fizetni, ezért Balogh elnök úr, vagy ott igazgató úr,
itt elnök, írt nekem egy olyan levelet, hogy amennyiben nem fizetem ki, azonnali felszámolást
indít ellenem. Itt van, ezt is bemutatom. Ez a pofátlanság teteje, bocsánatot kérek.

ELNÖK: Ezt ön most jegyzőkönyvbe mondja, hogy az a cég, amelynek a
munkavállalóit beintegrálták egy másik cégbe, amelynek ön adott egyébként munkát, és ha
nem fizeti ki a nem létező dolgozóikat, akkor az ön cégét, ami működik, fölszámolják?

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Itt van a levél, aláírással.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kérem a jegyzőkönyv mellé csatolni.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Be fogom csatolni.
Még egyet mondok, hogy én csináltam egy tanulmányt, kiszámoltam egy elemzést,

hogy felduzzasztott apparátussal tudták ezt csak véghezvinni. Kellett a munkaügyi
központokhoz külön ember, kellett a minisztériumba, aki a költségkompenzációt, külön
apparátus, kellett az NRSZH-ba, vagy nem tudom, ott is sok-sok ember, akik most is
ugyanúgy ott vannak. A neveket ismerem.

Ugyan én nem voltam bejáratos, csak mindig azt mondták, hogy „Böcsödiné, maga
már nem írjon, így könyörgöm, több levelet, mert úgyis nekem kell válaszolni rá”. Utána
megnéztem, mind az öt ugyanaz a levél, be is tudom csatolni, csak a dátum változott, tehát
segíteni semmit nem tudtak.

Kiszámoltam, hogy ha 3200 település van az országban, és csak a fele foglalkozott
ezzel a témával, mert ott voltak „csökisek”, megváltozott munkaképességűek, a fizetéseket
nagyjából ismertem, ez éves szinten az én szerény laikus számításom szerint körülbelül
7 milliárdot vett ki az állam zsebéből pluszban. Akkor megnéztem, mert a közhasznú
nyilvánosságra lett hozva. Én láttam ezzel a két szememmel, hogy a Balogh úr is olyan
kocsival jött arra az értekezletre. Limuzin? Nem ismerem a kocsimárkákat. Sofőrrel, kinyitva.
A másik közhasznúban 144 főre 19 igazgatósági tag, plusz 6 igazgató, meg a jó isten tudja,
hogy mi.

Én úgy érzem, hogy ez az aránytalan, igazságtalan és pazarló gazdálkodás a mai napig
is fennáll, és szerintem, ha beintegrálnak minket oda, ők most pont a kormány elképzeléseivel
szembe mennek. Engem ki akarnak zárni, mert elvették a tanúsítványom – ugyan
megfellebbeztem –, tehát ők hoztak minket olyan helyzetbe, hogy nem tudunk egyikről a
másikra lépni. Munkánk van rengeteg, többször leírtam a levélben, hogy hány embert tudnék
még pluszban foglalkoztatni. Ön is a Hír TV-ben mondta, hogy ebből az összegből dupla
annyi embert lehetne.

Még egyet, és be is fejezem. Annyi mindent akartam mondani, de nincs idő.
Rengeteget leírtam, nem kell olvasnom, mert tudom, itt van, évek óta felgyülemlett bennem
ez a sok düh, hogy ilyen egoista módon viselkednek emberekkel, lenézik, megalázzák, és
sehol nincs ott az ember, maga a rehabilitáció, tehát hogy azok is visszakerüljenek a
társadalomba. Ők is élni akarnak, dolgozni akarnak, és ők is szeretnének még az európai uniós
támogatásból is részesülni. Mindig erre hivatkoznak, pedig van a birtokomban egy olyan levél
is, hogy ez nem volt nekünk kötelező, ezt nem kellett volna.
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Még egyet elmondok, és befejeztem, és köszönöm a türelmet. Lamperth Mónikától
kaptam egy levelet. Akkor ő volt, azt hiszem, a regnáló munkaügyi miniszter. Leírtam
ugyanúgy a problémámat. Nekem nem válaszolt, hanem kerülő úton Szili Katalin házelnök
asszonyhoz eljuttattam, ő viszont továbbment, és megkaptam tőle a választ. Többek között
benne volt, hogy a harmadik emeletre lifttel tudunk csak felmenni. Én magam is mozgássérült
vagyok, és a többiek is. Ha ez nem lett volna meg, nem is kaptuk volna meg a tanúsítványt,
mert ez egy akadálymentesítés. Leírta Lamperth Mónika. Mit tetszenek gondolni, miért nem
kapok a lifthez támogatást? Nem tudom, hogy önöknek esetleg eszükbe jut-e egy olyan
mondat, amit ő írt le. Nem. Leírta, hogy azért nem kapok, mert azt egészséges emberek is
használják. Na, mit tetszenek szólni? Én kitettem utána a liftbe, hogy kérem szépen,
elsősorban a beteg emberek használhatják a liftet, és utána minden lehetőségem kimerült.
Bocsánatot kérek.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lenhardt Balázs képviselőtársamnak lenne kérdése.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Azt szeretném megkérdezni a gönci üzem
kapcsán, mert amit a beintegrálásról mondott, nem egészen értem, hogy ez hogyan
történhetett meg. Mint egy önkényes lakásfoglalás, vagy a pásztorfiúk einstandja? Igazából
nem világos ez az egész módszer jogilag meg egyáltalán. Köszönöm.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Ez úgy volt, ahogy
elmondtam, hogy kijött az igazgatónő, ő csinálta az akkreditációt, és ott helyben kellett
ellenőrizze, hogy van-e mosdó, van-e öltöző, van-e gyeppázsit, meg mindenféle. Mindent
leellenőriznek. Ebédlő, meg az alapvető dolgok, ami már megvolt előtte is húsz évvel. Akkor
megtetszett nekünk az üzemünk, ami közel van Nyíregyházához, és azt mondta, hogy ők ezt
átvennék. Kérdeztem, hogy milyen feltételekkel. Semmilyen feltételekkel, vegyem úgy, hogy
az egyik nap nálad dolgoznak, a másik nap nálam.

Mivel mi nagyon nehéz helyzetben voltunk, és nehezen tudtuk a béreket kifizetni, én
elsőre azt gondoltam, hogy tényleg ezek segíteni akarnak nekem, és laikusan vettem ezt a
dolgot. Utána jöttem rá, amikor továbbra is én adtam nekik a munkát – most csak egy számlát
hoztam el, de tudok többet hozni – olasz munkát, svájci nadrágokat, bermudákat, lábzsákokat,
mi a Brendonnak dolgozunk döntően kilenc éve, tehát tudtam nekik bőségesen munkát adni.
Ugyanaz a bérmunkadíj. Itt van, le van számlázva, ezt már itt is hagyom, mert azért
készítettem el. Tehát én adtam munkát.

Akkor kérdezem önöktől: piacra termeltek? Igen. Gazdasági tevékenység keretei
között? Igen. Akkor miért volt ő jogosult háromszoros támogatásra, én meg miért nem voltam
jogosult? (Ékes József: Ez az érdekes, ő megkapta.)

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Bocsánat, akkor az ön üzeme tovább működött,
csak minden második nap dolgoztak az emberek?

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Nem, ő teljes egészében
átvette a létszámot.

ELNÖK: Tehát az történt, hogy a cégtáblát átfestették, a dolgozók ugyanott maradtak,
csak háromszoros állami támogatással tovább működtek.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Így van.
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ELNÖK: Megváltozott az ott dolgozó emberek egészségügyi állapota a szerződés
aláírásával?

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Nem változott semmi,
elnök úr, drága, mert december 31-én visszavágták őket hozzám újból. Bocsánat, ez volt a
csattanója.

ELNÖK: Ne haragudjanak, ez már kikívánkozik belőlem, ez már egy horror történet
része. Kérem, hogy ezeket a jegyzőkönyvhöz csatoljuk.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Ha nincs kérdés, én nagyon
szépen megköszönöm, és nagyon boldog vagyok, hogy elmondhattam a véleményem.

ELNÖK: Kérem, hogy legyen olyan kedves kikapcsolni a készüléket! Köszönöm
szépen.

Szabó Lászlóné ügyvezető meghallgatása

Még két kollegát szeretnénk meghallgatni. Szabó Lászlóné, Polgárdi, 276 ezer
forint/év/fő támogatásban részesült, korábban célszervezet volt. Megváltozott a státusa. Miért
változott meg?

SZABÓ LÁSZLÓNÉ, az RH Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Szeretettel és
tisztelettel köszöntöm a bizottsági ülés résztvevőit. Én célszervezetként működtem, ’97-ben
alakultunk meg, és az akkreditációnk is a legmagasabb szintű akkreditációra adott nekünk
működési lehetőséget. Nem tudtuk beadni időben a pályázatunkat költségkompenzációra,
mégpedig azért, mert a VSZOSZ-től téves információt kaptunk. Ehhez azt kell még
hozzátenni, hogy nem felelőtlenség volt a cégvezetés részéről, hanem sajnos a sorsnak egy
olyan összjátéka volt, hogy a cég vezetőit autóbaleset érte, és onnantól fogva nagyon
megnehezedett a dolgunk. Én is a baleset részese voltam, súlyosan megsérültem, és akkor
kellett beadni az akkreditációt is.

A pontosítás kedvéért, hogy jól értelmezzük, mert nem voltak egyértelműek erre
vonatkozóan a kiírások, akkor azt mondták nekem, hogy ha én 2007 júliusában szeretnék
átállni, akkor nekem nem kell beadni a támogatást, hanem egy másik támogatás lesz kiírva.
Ezt a hibát, hogy így mondjam, én már akkor észleltem, amikor még mindig célszervezeti
támogatást kaptunk, tehát nem került sor még az új támogatás kiírására. Ezt nyilván jeleztem
mindenféle fórumon, hogy bocsi, itt valamit kéne tenni, mert ott az én pénzkvótám, és mivel
nálunk 90 százalékban súlyosan fogyatékos munkavállalók vannak, én szeretnék ennek a
részese lenni.

Természetesen, mint ahogy az előbb a kolleganőm elmondta, akár a régi rendszerben,
ugyanúgy ez alatt az egy év alatt is abszolút kekk módon mindenki megrázta a vállát, mintha
ez nem az én problémám lett volna, és nem kerültem azóta sem beemelésre, miközben azóta
már kétszer akkreditáltak. Tehát összesen három akkreditációval rendelkezem, a legmagasabb
szintre akkreditáltak. Abszolút becsapottnak érzem magam, mert akkor miért kellett engem
még egyszer akkreditálni? Az ellenőrzéseken természetesen ugyanannak a magas szintnek
kell megfelelni. Az más dolog, hogy mindig megütköznek az akkreditálók, akik tényleg
nagyon alaposan végzik a dolgukat, hogy ne haragudjon, de most magát is miért kell ízig-
vérig, nagyítóval szétszedni, amikor ön csak egy bértámogatást kap.

Annyit még nagyon röviden, hogy a másik kolleganőre is idő legyen, hogy én ezt a
rendszert úgy tudnám elmondani, ami most velünk történik, hogy egy „itt a piros, hol a piros”
játék folyik, nagyon-nagyon komolyan. Ezt úgy tudom definiálni, hogy ez egy büntetendő
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cselekmény, mert ez a magyar állam érdekei ellen megy. Mi, személy szerint én is, mindig
korrektül fogalmaztam, és úgy, hogy ne legyen félreérthető. Én elmondtam az MSZP-SZDSZ
kormányzása alatt is, hogy lehet, hogy voltak hibái a húsz évet szabályzó EÜM-PM
rendeletnek, de akkor azon kellett volna korrigálni. De egy biztos, hogy az EÜM-PM rendelet
a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának a célja, az új módosítások
pedig eszközzé váltak a jogalkotók kezében, ahol abszolút a sérült ember semmit nem
számított. Ez azért egyszerűen nonszensz, hogy a dolgozót, amikor nálam dolgozik, akkor én
tudom foglalkoztatni a súlyos fogyatékost a nyílt munkaerőpiacon, abban a pillanatban, ha a
21-ek által foglalkoztatott cégbe történik a beintegrálás, akkor nem foglalkoztatható a nyílt
munkaerőpiacon.

A másik amit nagyon durvának tartok – nyilván nem nagyon szimpatizálnak azzal, ha
az ember szembesíti őket folyamatosan akár a régi vezetőket, akár a mostani vezetőket –,
hogy folyamatosan kapom a levelet, és most már lassan értelmi fogyatékosnak érzem magam.
A miniszteri biztos asszony is mindig megerősít abban, hogy ez a rendelet pazarló meg
diszkriminatív, ugyanakkor nem történik a mai napig sem semmi ebben a tényállásban, és
nekem is ugyanúgy azt a lehetőséget ajánlják föl, hogy beintegrálják a dolgozómat. Ne
integrálják be.

ELNÖK: Bocsánat, hová integrálják be?

SZABÓ LÁSZLÓNÉ, az RH Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezetője: A 21-ek
valamelyik cégébe. Tehát jön a megoldás, a 21-ek valamelyik cégébe beintegrálják. Ezt
kikértem. Az elnök úr, Balogh Zoltán mondta, hogy üljük le, és beszéljük meg, hogy kihez
integrál be. Mondtam, hogy engem nem ültet le, és engem sehova nem fog integrálni.

ELNÖK: Bocsánat, Ékes József képviselőtársam kérdést szeretne feltenni.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Az előző hölgynél is Balogh Zoltán neve hihetetlen
fogalommá vált. Úgy tűnik, mintha ő lenne a mindenható, és ő mondja meg a szervezeteknek,
hogy kit hova kell integrálni annak érdekében, hogy adott esetben munkát kaphasson.

Még egyetlen egy kérdésem van, hogy a fogyatékosok nappali ellátásán keresztül
számos foglalkoztató van nagyon sok településen, tudom, nálunk, Ajkán is, vagy Pápán a
falunapokon ott vannak  a szőnyegekkel, mindennel, Itt látja az ember azt, hogy milliárdokat,
merem állítani, hogy síboltak el, és oda, ahova tényleg szükséges lenne, még alapanyagot sem
tudnak vásárolni. Valahol itt tart maga a rendszer.

ELNÖK: Bocsánat, mielőtt továbbmegyünk, egy nagyon fontos kérdést szeretnék
tisztázni. Ez nem azonos a jelenlegi kormány… (Közbeszólások.) Ezt szeretném
hangsúlyozni.

SZABÓ LÁSZLÓNÉ, az RH Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezetője: A VSZOSZ
elnöke.

ELNÖK: VSZOSZ-elnök, Nyíregyháza, és egy megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztató cég ügyvezetője.

SZABÓ LÁSZLÓNÉ, az RH Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Válaszolva a
képviselő úr kérdésére, igen, részemről azért történt a Balogh Zoltánra való hivatkozás, mert
nyilván tőle többszörösen kértem azt számon, hogy ha én azt mondom, hogy tévedni emberi
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dolog, de te, mint a VSZOSZ elnöke, aminek én, mint célszervezet a tagja voltam, nyilván
elsősorban ő volt a tűzhöz közel, tehát még jobban vártam tőle, hogy az ő hibáját ő korrigálja.

A másik: igen, egy fogalom a VSZOSZ elnökének neve, mert ez a törvénytelenség
soha nem jöhetett volna létre, ha ő nem adja el a célszervezeti csapatát, akiket neki képviselni
kellett volna, és nem kiárusítani. Én úgy gondolom, hogy mi azért voltunk a VSZOSZ tagjai
egységesen a célszervezetek, hogy a mi érdekeinket képviselje. Az semmiképpen nem lehetett
a mi érdekeink képviselete, hogy különböző támogatást kapunk ugyanazokért a feladatokért,
és ugyanolyan súlyosságú fogyatékos személyek foglalkoztatásáért.

Amit még nagyon nagy hibának tartok: nálam volt most egy munkaügyi felügyelőségi
vizsgálat, és nagyon megdöbbent a felügyelő, és azt kérdezte, hogy „Maguknál ennyi ember
itt van?”. Mondtam, hogy ne haragudjon, de hol kellene lenni, ha nem a munkahelyén. Azt
mondta, hogy „Én voltam kint cégnél, ahol 110-es létszám volt, és csak ketten voltak ott.” Én
ezt szintén nagyon sok helyen leírtam, hogy kikérem magamnak, hogy én óriási hiteleket
halmozok föl, mert ebben a helyzetben csak előre menekülni lehet, idézőjelben, hisz az ember
benne van a kötelezettségekben. Ez nem annyi, hogy leakasztom a nyakláncomat, és holnaptól
nyaklánc nélkül fogok az utcán téblábolni. Jelen pillanatban az intézményekben úgy
foglalkoztatják az embereket, hogy munkaviszonyban vannak, fizetést kapnak, és nincs
munkájuk, nem foglalkoztatják őket.

ELNÖK: Bocsánat, a normatív támogatásból, amit az államtól kapnak, megkapják a
minimálbérüket vagy a bérüket, befizetik a tb-járulékokat, teljesítmény pedig nincs. Ez nyílt
közpénzek csapolása. Ez azt jelenti?

SZABÓ LÁSZLÓNÉ, az RH Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Így van. Ez azt
jelenti.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Elnök úr, még egyetlen dolog, mert nekem lassan tényleg el
kell mennem egy másik bizottsági ülésre, ezért elnézést is kérek önöktől.

Visszaemlékszünk arra, hogy volt egy meghallgatás, ahol találtunk olyat is, hogy
annyi embert foglalkoztattak, hogy ha a bejelentett műhelybe berakták volna az embereket,
akkor be sem fértek volna. Ez ugyanaz a szindróma, csak a fordítottja, hogy a támogatás
felvételre került, valamennyit fizetgetnek a bejelentett dolgozóknak, és a foglalkoztatás
viszont nem történt meg.

SZABÓ LÁSZLÓNÉ, az RH Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Igen. Ezzel
kapcsolatos anyagot is, ha úgy gondolják, akiket megkerestem, ahol megfogalmaztam a
problémákat, és érdemben semmiféle változás nem történt, természetesen csatolom.

ELNÖK: Ezek után most már értem, hogyan lehetséges az, hogy a megváltozott
munkaképességűek 21 védett szervezete futballistákat támogat.

SZABÓ LÁSZLÓNÉ, az RH Szociális Szolgáltató Kft. ügyvezetője: Pontosan. Én
például ezt is elküldtem, hogy ne haragudjatok, itt a mi listánk, nekem pöffeszkednek, hogy
9 millió forinttal támogatják a focistákat, én meg minden hónapban abba döglök bele – már
bocsánat –, hogy honnan kérjek kölcsön pénzt. A banknak én már nem vagyok jó adós, mert
negatív lett a mérlegem, és felmondott mindent a bank. A folyószámlahitelemet is felmondta.

ELNÖK: Nyilvánvalóan látta ezt a bizonytalan helyzetet, és a kockázatelemzők
nyilván azt mondták, hogy köszönjük szépen, ilyen jogi háttérrel, ilyen közgazdasági
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környezetben kockázatosnak ítélem meg a hitelt, és ezzel gyakorlatilag megpecsételődött a
sorsuk.

Én arra kérném szépen önt, hogy ha vannak dokumentumok, akkor szintén legyen
olyan kedves becsatolnia jegyzőkönyv számára, és hogy Koszta Erzsébetet is meghallgassuk,
én megköszönném mindenkinek a részvételét.

Koszta Erzsébet ügyvezető meghallgatása

Ezek után a Lux-Tex Kft. kálváriájáról illetőleg helyzetéről szeretnék néhány szót
hallani. Nem is teszek föl kérdést, hanem egyszerűen csak azt szeretném, ha összefoglalná az
ön tapasztalatait.

KOSZTA ERZSÉBET, a Lux-Tex Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök
Úr! Tisztelt Jelenlévők! Most már annyi mindent hallottak, hogy nagyon röviden fogom
elmondani a mi kálváriánkat.

A mi cégünk is több mint húsz éve működött ugyanezen a területen. Jól működtünk,
mindig nyereségesek voltunk. a 2005-ös rendelet bevezetésekor nulla hitellel rendelkeztünk,
és mintegy 500 milliós vagyonnal. Elkezdtük az elbocsátásokat, mert tudtuk, hogy nem
fogunk tudni életben maradni. Elküldtünk háromszáz főt, mindezt karácsonykor. Ez tragikus,
ne gondoljanak bele. Ne gondoljanak bele, én átéltem.

Ezen után megígérték, hogy nem lesz akkora csökkenés, a maradék létszámunkkal –
maradt 1200 fő – meg fogunk maradni. Na, nem ez történt, nem kaptuk meg azt a támogatást,
amit megígértek. Elkezdtük felvenni a bankhiteleket, a helyzetünk állandóan romlott, minden
évben vesztséget termeltünk azzal, hogy foglalkoztattuk ugyanazokat az embereket,
ugyanazokon a munkahelyeken, mint a többiek, csak éppen nem annyi támogatásból. Eljött a
2009-es év, nem bírtuk tovább. Nagy lépést tettem, írtam az akkor regnáló miniszternek, hogy
vagy kivonulunk az utcára, vagy segítenek rajtunk. A segítség az lett, hogy beintegrálták a
880 főt egy másik, magasabb támogatású cégbe, munkával, emberekkel, az én húsz éve
megszerzett kapcsolataimmal. Ott dolgoznak, egy sokkal magasabb támogatás mellett. Persze,
vannak, akiket elbocsátottak, helyette pedig újakat vesznek fel. Egyszerűen annyira tragikus,
ami megtörténhetett.

Mi egy tagja voltunk a BORKENBIT-I nemzetközi szervezetnek, ami a világ egyik
legfontosabb ilyen szervezete, és így a VSZOSZ-t is besegítettük, aminek az lett az
eredménye, hogy amikor mi megírtuk a WORKABILITY-inek, hogy micsoda baj van, akkor
ők visszaírták, hogy igen, tudják, hogy Magyarországon és Lengyelországban segíteni kell, de
túlterjeszkedtek a rendeletekkel. Balogh Zoltán akkori elnök is megírta, hogy nincs itt gond,
csak nálunk egyedül gond van, a mi cégünkkel, és ezért aztán leállt a dolog.

A WORKABILITY ismét ülésezni fog itt júniusban, szeretném, ha részt vennének
rajta esetleg előadóként, és elmondanák, hogy mi folyik itt, Magyarországon.

ELNÖK: Tessék már felvilágosítani: mi folyik itt, Magyarországon?

KOSZTA ERZSÉBET, a Lux-Tex Kft. ügyvezetője: Én azt gondolom, hogy ez az
ország nagyon gazdag. Én leírtam, hogy az egyik fele felszámolás alatt van, széthordták a
megszerzett, jól működtetett vagyont, bajba hozva a hitelezőket és a bankokat, a másik
oldalon mindezt számolatlanul odaadják. Szerintem ez csalás, lopás, nem is tudok erre jobb
szavakat mondani.

Én nagyon bízom abban, hogy a bizottság végre feltárja, és azokat az embereket
fogják felelősségre vonni, akik ezt kitalálták és kiagyalták, és fenntartják jelenleg is a
rendszert. Még egy kis szervezetünk volt, leválasztottuk két nonprofitra, áttoltuk a vagyont
nekik, jogutódok voltak, nem kapták meg a költségkompenzációs támogatást. Most ezt a
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szervezetet márciusban olvasztotta be nagyokhoz. Most, márciusban tettük ugyanezt, és
sokkal magasabb támogatást kapnak, mint ami nekem elég lett volna ahhoz, hogy életben
maradjak.

ELNÖK: Ékes József képviselőtársamnak adom meg a szót.

ÉKES JÓZSEF (Fidesz): Összemosolyogunk a képviselő asszonnyal, megint Balogh
Zoltán név felmerülésén. A Lux-Tex Kft.-től 800 dolgozót vett át, és amikor átvette, utána
háromszoros támogatást kapott. Így mentek önök tönkre tulajdonképpen. (Koszta Erzsébet:
Felszámolás alatt vagyunk.) Önök talpon tudtak maradni hosszú éveken keresztül kevesebb
támogatással, szépen átvettek önöktől 800 dolgozót, és utána háromszoros támogatással is azt
lehet mondani… És ugyanúgy önök foglalkoztatták tovább az embereket. (Koszta Erzsébet:
Ugyanazokkal, az én munkáimmal, az én kapcsolataimmal.) A negyed támogatást adták oda
önöknek, az összes többit meg hellyel-közzel.

Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen egy javaslatom lenne, mert tényleg el kell
mennem másik bizottsági ülésre. Szeretném, ha a bizottság úgy foglalna állást, hogy egyrészt
lassan zárjuk majd le az elkezdett témát, és elsődlegesen az Állami Számvevőszék,
másodlagosan pedig az ügyészség részére, ügyvédek felkérésével állítsuk össze azt az
anyagot, amellyel el tudjuk indítani az ügyeket, mert ezt így nem lehet tovább csinálni ebben
az országban, ahogy ön is fogalmazott. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt bezárnám az ülést, mindenképpen szeretném, ha
a bizottság erről döntene, tekintettel arra, hogy a képviselőtársaimnak egyéb más
elfoglaltságokból fakadóan másik bizottságba kell menni. Nekem is 11 órakor kezdődik egy
újabb bizottság.

Határozathozatal

Egyetért-e a bizottság azzal, hogy az eddig meghallgatott, és hozzánk beérkezett
információk alapján egy összegző tanulmányt készítünk, egy anyagot, amit a főbizottság elé
terjesztünk, azzal a javaslattétellel, hogy az ÁSZ, illetőleg az ügyészség felé továbbítjuk
ezeket a visszaéléseket, ezeket a – úgy is mondhatnám – központi költségvetés sérelmére
elkövetett eseteket felróva? Amennyiben ezzel egyetértünk, kérem, szavazzuk meg! Aki ezzel
egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Megállapítom, hogy a bizottság
egyhangúan támogatta az előterjesztést.

Határidőt szeretnék szabni ennek: két hét elégséges ahhoz, hogy ez az anyag
elkészüljön. Ugye, jól gondolom, hogy el fogjuk juttatni az illetékes szaktárcákhoz ezt az
összefoglaló elemzést? Nem tudom, hogy van-e esetleg valami más javaslat, kell-e még
valakinek? (Magyar Anna jelentkezik.) Parancsolj!

MAGYAR ANNA (Fidesz): Elnök úr, tekintettel arra, hogy utalások történtek arra,
hogy a gyakorlat jelenleg is ellentmondásos, én azt javasolnám, hogy a minisztériumot vagy
valakit kérjünk föl arra, hogy sürgős jogszabály-módosításokat készítsenek elő. Vagy pedig,
ha a bizottság azt tartja jónak, a bizottság, de azt gondolom, hogy inkább a minisztériumban
kellene előkészíteni a jogszabályváltozásra a javaslatot.

ELNÖK: Igen. Én úgy gondolom, hogy célszerű lenne a miniszterelnök urat is erről
tájékoztatni. (Magyar Anna: Egyértelmű.) Egyetértetek ezzel? (Látható többség jelentkezik.)
Köszönöm szépen. (Böcsödi Ferencné: Csak egy kérdést lehetne?)

Most már a határozatok megszülettek. Természetesen átadom a szót.
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BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Azt szeretném
megkérdezni, hogy a bizottságnak van-e hatásköre abban, hogy ezt a beintegrálást le kellene
állítani.

ELNÖK: A bizottságnak vizsgálati hatásköre van, eredményezi a vizsgálatot, és ennek
megfelelően javaslattételi lehetősége van természetesen, és ezt meg is fogjuk tenni.

BÖCSÖDI FERENCNÉ, az OPS Újpest Kft. ügyvezetője: Köszönöm szépen.
(Tasnádi Sándor jelentkezik.)

ELNÖK: Parancsoljon!

TASNÁDI SÁNDOR, a MAÉSZ elnöke: Nagyon szépen köszönöm, hogy még egy-
két mondatot mondhatok. Egyrészt nagyon örülök, hogy Magyar Anna képviselő asszony
felvetette ezt a kérdést. Én is egy mondat erejéig szerettem volna utalni rá, hogy ez a bizottság
ekkora munkát belefeccölt ebbe az egész dologba, és ennyire széles körűen tájékozódott.

Ma olyan folyamatok vannak, hogy az utolsó pillanatokat élik a cégek, tehát
valamilyen jelzést kellene tenni, akár a miniszterelnök úr felé, hogy nem szabad hagyni, hogy
azzal a kibúvó mondattal, hogy stratégia meg koncepciótervezés van, nyugodjunk meg, mert
olyan megoldás fog születni, hogy a megváltozott munkaképességű emberek érdekét fogja
szolgálni. 2012 – most kell valamilyen szinten egy bizonyos fókuszálást erre a problémára
tenni, mert ha a bizottság egyénenként vagy bizottságosdiban is tud valahol jelzést tenni, azért
nagyon hálásak lennénk. Ezen nagyon-nagyon sok múlik.

Lenne még egy mondatom ehhez. A beolvasztásokkal kapcsolatosan van egy nagyon
komoly összefüggés. Komoly kimutatásokat csináltunk, hogy az egyes cégeknél mekkora az
az összeg, ami a túlélést biztosítja. Itt elhangzott 9 millió, én tudom, hogy nálam mennyi. Ez
olyan töredék ahhoz képest, hogy egy ilyen beolvasztásnál egy év alatt háromszoros lesz.
Nem értjük, hogy azt az egyszeri segítséget, ami ráadásul 22, bent van az anyag, azt hiszem, a
bizottságnak el is juttattam, 22 formában leírtuk, hogy pénz nélkül és pici pénzt igénylő

segítségnyújtással lehetne javítani a helyzetükön. Sajnos erre nyitottságot a mai napig nem
kaptunk senkitől. Ha ezt is tudnák képviselni, nagyon-nagyon hálásak lennénk.

ELNÖK: Megköszönöm a jelenlétüket, és egyben kérem önöket, hogy szíveskedjenek
fölírni a következő e-mailcímet, ahonnan egyébként a meghívót kapták, ezt most ismételten el
fogom mondani: ktb@parlament.hu. Erre legyenek kedvesek az összes dokumentumot,
amivel a munkánkat elő tudják segíteni, két napon belül elküldeni, mert ezt nyilvánvalóan fel
kell dolgoznunk.

DR. LENHARDT BALÁZS (Jobbik): Csak egy kétmondatos reakció: egyetértve az
elhangzott felvetésekkel, én is azt gondolom, hogy az egész területet újra kellene szabályozni
jogszabályban, hogy megszüntessük ezeket a visszaéléseket. A beszámolók, a jelentések
alapján számomra teljesen egyértelmű, hogy egy maffiarendszer uralja ezt a támogatási
rendszert, és valahogy meg kell törni ennek a hálózatnak a hatalmát.

ELNÖK: Egyetértek vele, annál is inkább, mert erről döntöttünk is, vagy tettünk
ráutaló magatartást a jogszabályi háttér sürgős megváltoztatására vonatkozóan a
jelentésünkben.
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Az ülés bezárása

Nagyon szépen köszönöm a jelenlétet. Sokat segítettek a munkánkon. További szép
napot kívánok mindannyiuknak.

A jegyzőkönyv számára: az ülést berekesztem, és azonnalra kérem.

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 51 perc.)

Herman István Ervin

az albizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Thomas-Takács Aliz


