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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „A
Czeglédy-ügy  károsultjainak  rendkívüli  kárrendezéséről”  címmel  a  mellékelt  határozati
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...../2017. (.....) OGY határozat 

A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli kárrendezéséről

1. Az Országgyűlés
-  annak  tudatában,  hogy  a  legkiszolgáltatottabbak  közé  tartozó  fiatal  munkavállalók  védelme
rendkívüli intézkedéseket tesz szükségessé,
- elkötelezetten a bűncselekményekből eredő károk enyhítése iránt, valamint
-  a  jelen  határozatra  okot  adó egyedi  esettől  eltekintve példaértékűen működő diákszövetkezeti
szektorba vetett bizalom helyreállítása érdekében
a következő határozatot hozza:
Az  Országgyűlés  –  tekintettel  a  legkiszolgáltatottabbak  közé  tartozó  mintegy  ezer  fiatal
munkavállalóra, akiket Czeglédy Csaba, az MSZP, a DK és az Együtt szombathelyi képviselője és
társai tudatosan megkárosítottak –
1.1. felkéri a Kormányt, hogy tegyen lépéseket a kárt szenvedett fiatalok számára az őket megillető,
ki nem fizetett jövedelmek rendkívüli és méltányosságon alapuló, lehető leggyorsabb, a károkozó
által  ki  nem  fizetett  összeggel  megegyező  mértékű  kárrendezés  érdekében.  Amennyiben  a
kárrendezés  kifizetése  jogalkotást  igényel,  az  Országgyűlés  felkéri  a  Kormányt  arra  is,  hogy
kezdeményezze, illetve fogadja el a szükséges jogszabályokat.
1.2. felkéri azokat a munkáltatókat, amelyek a Czeglédy Csaba által vezetett céghálón keresztül
foglalkoztatták  a  megkárosított  fiatal  munkavállalókat,  hogy  a  lehető  legszélesebb  körben
működjenek  együtt  a  megkárosítottak  részére  járó  tagi  jövedelem  mértékének  meghatározása
érdekében a  fiatalok jogi  képviselőivel  és  a  Kormánnyal  annak érdekében,  hogy a kárrendezés
kifizetése mielőbb lehetségessé váljon.
1.3. indokoltnak látja annak vizsgálatát, hogy a Human Operator Zrt. tevékenységének volt- e köze
azon balliberális pártok finanszírozásához, amelyeknek Czeglédy Csaba a mai napig képviselője a
szombathelyi közgyűlésben.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

2017. májusában derült  fény az elmúlt  évek egyik legjelentősebb bűnszervezetben elkövetett
csalássorozatára,  amelynek  közvetlen  károsultja  közel  1000  fiatal  munkavállaló.  A fiatalok
számos vállalatnál végeztek diákmunkát a Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt.
által  szervezett  hálózaton  keresztül.  Czeglédy  Csaba  és  az  általa  vezetett  cégháló  azonban
többhavi tagi jövedelmüket nem fizette ki. A megalapozott gyanú szerint éveken át, üzletszerűen,
bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással károsították meg a magyar államot is.

A  kiszolgáltatott  károsultak,  a  jogi  képviseletüket  ellátó  Magyarországi  Diákvállalkozások
Országos Érdekképviseleti  Szövetsége által  Orbán Viktor miniszterelnökhöz és Kövér László
házelnökhöz fordultak segítségért.

Az ügyészség szerint Czeglédy Csaba társaival együtt többszintű céghálót működtetett, hogy így
kerüljék el a közterhek megfizetését.

A Czeglédy Csaba által vezetett Human Operator Zrt. köré szerveződő, munkaerő-közvetítéssel
foglalkozó  céghálózat  2013  és  2016  között  –  a  megalapozott  gyanú  szerint  –  mintegy
hárommilliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek: 1,7 milliárd áfát és 1,6
milliárd forint személyi jövedelemadót nem fizettek meg. A Human Operator Zrt-hez kapcsolódó
iskolaszövetkezetek nagy része a cég által közvetített diákmunka után nem fizette ki a diákok
májusi  és  júniusi  jövedelmét.  Az  elmaradás  becslések  szerint  mintegy  ezer  diákot  érint  és
százmilliós  nagyságrendű  tagi  jövedelem  meg  nem  fizetését  jelenti  a  legkiszolgáltatottabb
helyzetben lévők felé.

A Csongrád Megyei Főügyészség szerint a bűnszervezet működésében Csongrád, Fejér és Vas
megyében  bejegyzett  iskolaszövetkezetek  érintettek,  amelyek  a  gyanú  szerint  érdemi
tevékenységet nem folytattak, létrehozásuk azt a célt szolgálta, hogy a diákmunkával kapcsolatos
közterhek megfizetése alól a tevékenységet ténylegesen szervező gyanúsított Czeglédy Csaba
által vezetett cég mentesüljön.

A gyanú szerint elkövetett bűncselekmények társadalmi veszélyességét fokozza, hogy Czeglédy
Csaba  nem csak  a  gazdasági,  hanem a  politikai  élet  aktív  szereplője  is.  Czeglédy Csaba  a
Magyar  Szocialista  Párt,  a  Demokratikus  Koalíció  és  az  Együtt  szombathelyi  képviselője,
továbbá az MSZP, a DK, és Gyurcsány Ferenc családi cége, az Altus Zrt. ügyvédjeként is eljárt.
Ezek mellett  dokumentumok bizonyítják,  hogy Czeglédy Csaba 2016. februárjában 255 ezer
eurós (átszámítva megközelítőleg 80 millió forintos) kölcsönt kapott Gyurcsány Ferenc cégétől,
az Altus Zrt-től.

Tekintettel  a  nyomozati  eljárások  időigényére  és  annak  bizonytalanságára,  hogy  a
bűncselekmény  eszközeként  használt  cégek  vagyona  elegendő  fedezetet  biztosít-e  a
követelésekre, indokolt, hogy az Országgyűlés és a Kormány a lehető legrövidebb időn belül

2



biztosítson a károkozó által ki nem fizetett jövedelmek összegével egyező összegű kárrendezést
a megkárosított fiataloknak.

Az Országgyűlés jelen határozattal – tekintettel arra, hogy a megkárosított fiatal munkavállalók
kiszolgáltatottságuknál  fogva  különös  védelemre  szorulnak  –  rendkívüli  jelleggel,
méltányosságon alapuló (ex gratia) kárrendezés kifizetésére kéri a Kormányt.

A kárrendezés Kormány általi kifizetésének szükségszerű eleme, hogy a kárt szenvedett fiatalok
károkozóval szembeni követelése engedményezés útján a Kormány megbízásából a kárrendezést
kifizető szervre szálljon.

A  kárrendezés  állam  általi  ex  gratia  alapon  való  előzetes  kifizetése  ugyanakkor  nem
eredményezheti azt, hogy a kártérítés megfizetése alól a károkozó mentesülhessen. A szükséges
eljárásokat  követően a  károkozó a  jelen  határozat  alapján  kifizetett  kárrendezés  összegét  az
engedményezés folytán jogosult állam számára tartozik megfizetni.
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