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dr. Szili Katalin
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§ (2) bekezdése alapján kérdést kívánok feltenni

Csizmár Gábor
foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter úrnak

„Elfogadhatónak tartja-e a Tisza Cipő Rt . részvények eladásához kapcsolódó
foglalkoztatási garanciákat?"

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek Miniszter úrtól, azért tőle, mert e tárgykörben a

kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter úr!

Október 12-i írásbeli kérdésemben („Mit tesznek annak érdekében, hogy körültekintő

foglalkoztatási garancia hiányában ne adhassa e1 az ÁPV Rt. a martfűi Tisza Cipő Rt .

részvényeit?") a segítségét kértem 350 munkahely megtartása érdekében. Azt

gondoltam, hogy az ÁPV Rt. privatizációs szándékait az Ön tárcája foglalkoztatási

oldalról kontrollálja, és próbálja érvényesíteni ezeket a szempontokat .

Megdöbbenésemre még választ sem kaptam, hiszen az ÁPV Rt. érdekeit, szándékait

hangsúlyozó pénzügyminiszteri reagálás aligha tekinthető annak .

A Tisza Cipőgyártó Kft . dolgozói sorsát eldöntő részvény eladási tárgyalások az utóbbi

hetekben folytatódtak, rövidesen az ÁPV Rt. igazgatósága elé kerül az ügy. Sajnos

olyan vevőről van szó (Kurázs Market Rt.) amely tevékenységét és szándékait illetően

teljesen ismeretlen. A cég vezetését és dolgozóit nem tájékoztatják, gyanítom az ÁPV

Rt. sem tud róluk sokat . Számukra ez részben közömbös is, mert a részvényektől és a

problémáktól akarnak szabadulni .
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A munkaügyi tárcától azonban elvárható a foglalkoztatási garanciák körültekintő

mérlegelése. Milyen veszélyt jelenthet egy újabb privatizációs botrány? Amennyiben a

dolgozók tiltakozása ellenére megtörténik az eladás és valóban bekövetkezik a

munkahelyek tömeges elvesztése, ki és hogyan fogja ezt megmagyarázni? Valóban

komolyan lehet-e venni olyan garanciát, amely a részvények visszavételében jelenik

meg? Mit ér ez, ha előtte eladják a mobilizálható eszközöket, elküldik a dolgozókat, és

az ÁPV Rt. visszakap egy romhalmazt?

Tisztelt Miniszter úr, számomra ez az ügy rendkívül fontos, tíz éve dolgozom a hazai

cipőipar utolsó jelentős vállalkozásának fenntartásáért . Számomra ez jelenti a

gyökereimet, kollégáim, választóim érdekét védem . Őntől azt kérem, tegyen azért, hogy

ez a 350 munkahely ne egy lelkiismeretlen eljárás és átgondolatlan döntés

következtében tűnjön el!

Tisztelettel várom válaszát!
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Farkas Imre

országgyűlési képviselő

Tiszaföldvár, 2005 . december 20 .
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