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Dr_ Szili Katalin
az Országgyűlés FInáli részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„Mit tesg a nrmánY a Il. Rákvcú Ferenc ~ ~ott, majd 3©D eves Parádsasvári ÜveS&Ydr
snegmentesé~ 11 címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Csizmán Gábor
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterhez. A kérdésre a választ írásbann kéreTn .

Tisztelt Miniszter tJr!

2004_ december közepe óta a Parádsasvári Oveggyár több, mint 400 dolgvzöja kényszerszabadságát
tölti, miközben ez év január 5-én megkezdődött a cég felmitmolása_
Az előzményekhez tartozik, hogy 2004 . év nyarán a Magyar Befektetési és Vagyonkezelő (NMV)
Rt. lett a Tiarád Kristály Manufaktúra Rt . többségi tulajdonosa: az állam az MBV Rt.-n keresztül a
társasáig 96 százalékát tartotta a kezében, miig a maradék 4 százalék belföldi magánszemélyek

tulajdonában maradt_ Ezek után tavaly év végén eredményesnek bizonyult a parádsasvári
üveggyárat is tulajdonló M 93V Rt.-re kiírt privatizá,ci6s pályázat-'Az A.llami Privatizációs és
Vagyonkezelő Rt, igazgat6ságának dontése alapján a Saye K.fL - amely cég m6gott Vincze András,
az NOV Rt, volt ügyvezető igazgat©ja áIl - 1,2 milliárd forintos ajánlatával megnyerte az állami
tulajdonú Magyar Befektetési és Vagyonkezelő Rt .-re meghirdetett tendert, amely cég így gazdája
lett a salgótarjáni üveggyárnak - ST Glass Rt . - is .
Az elkövetkezíá időszakban csak léét kis gázzal fűtött fazekaske:mence - amely január 15461 m6g
drágábban fog meleget adni a növekve gázárak miatt - működik majd a Parádsasvári ÍJveggyárban,
így a dolgozók nagy r6szének munkájára nem lesz szükség, a munkavállalók több, mint $(i%-a
utcára kerül. F61ó, hogy a térség egyetlen nagyobb foglalkoztatójának ilyen mértdkű elbocsátása

utóst a munka nélkül maradt embereknek esélyük sem lesz újból elhelyezkedni a munkaerőpiacon,
speciális szaktudásukkal nem találnak megfelelő munkahelyet .

Ennek megfelelően kérdésem az, hogy a kialakult helyzetben mit tesz a Korminy a 11. Rákóczi
Ferene a1tal alapított, majd 300 Eves Parádsasváni Crveggyár megmentéséért? Egyetért-e Cin Rurány
Sándor tavaly tavasszal tett kijelentésével, amely szerint a tokodi üveggyár felszámolassa után nem
engedhető meg a parádsasvári ú.zem csődje, s mindent meg kell tonni egy ilyen, nagy
hagyományokkal rendelkező cég, valamint a majd f6lezer dolgozd munkahelyének megmentéséért?

Várorn megtisztelő válaszát!

Budapest, 2005 . január 18_
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