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Császár Endre elnök 

Megállapítja, hogy a bizottság ülése határozatképes, mivel azon a bizottság mind a 4 tagja 

megjelent. Megkérdezi, hogy a meghívóban jelzett napirenden kívül van-e egyéb javaslat. 

Miután egyéb javaslat nem érkezett, indítványozza, hogy a bizottság a meghívóban jelzett 

napirendet tárgyalja meg. 

 

Ezt követően a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

 

105/2013. (VIII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága az 

ülés napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

Napirend: 

1. Pápai Hús 1913. Kft. „cs.a.” –vel kapcsolatos mentőcsomag című anyag megtárgyalása 

 

1. napirend:  Pápai Hús 1913. Kft. „cs.a.” –vel kapcsolatos mentőcsomag című anyag 

megtárgyalása 

 

Császár Endre elnök 

Köszönti Bocskay József válságmenedzsert – az anyag összeállítóját –, és felkéri, hogy ismer-

tesse az előterjesztést. 
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Bocskay József 

Köszönti a megjelenteket és elmondja, hogy szakmáját tekintve logisztikai rendszerszervező, 

általában folyamatmenedzsmenttel foglalkozik, ebbe néha válságmenedzsment feladatok is 

bekerülnek. Erre a Pápai Hús 1913. Kft. esetében már egyszer volt példa néhány évvel ezelőtt, 

hogy ebbe a folyamatba valamilyen szinten belekerült, akkor az volt a feladata, hogy a Pápai 

Hús 1913. Kft.-t felkészítse logisztikai, informatikai és folyamatszervezési szempontból egy 

továbbélési, túlélési folyamatra, amit véleménye szerint sikerült is megoldani. Ráadásul úgy, 

hogy akkor azt a feladatot sikerdíjasan és kiemelt kockázatú projektként vállalta el, ami azt 

jelenti, hogy gyakorlatilag annál a cégnél nem túl sok ember volt, aki bízott abban, hogy az 

egyáltalán megvalósítható. Ennek ellenére sikerült fél év alatt megoldani egy 2 éves problé-

mát. Mivel van ilyen jellegű tapasztalata és mellesleg a Szociális Szövetkezetek Országos 

Szövetségének elnökségi tanácsadója, valamint a Hajdúszövetség elnöke és egyéb vidékfej-

lesztési programok kitalálója, kezelője és irányítója, ezért úgy gondolta, hogy egyrészt lerója 

tiszteletét Pápa városa iránt, másrészt pedig a Pápai Hús 1913. Kft. elkötelezett híveként úgy 

gondolta, kötelessége leírni az előterjesztés részét képező anyagot. Hiszen azok az informáci-

ók, amik a rendelkezésére állnak, nagy valószínűség szerint ilyen szinergiában más menedzs-

mentnél nem valószínű, hogy rendelkezésre áll. Gondol itt arra, hogy - a szociális szövetkeze-

tek terén nem nagyon ismert a történet -, kb. 2,5 hónappal ezelőtt 350 szociális szövetkezet 

volt az országban. A múlt héten kapott jelentés alapján ez a szám meghaladta az ezret. Ez azt 

jelenti, hogy a szociális szféra és a szociális szövetkezet kezelése az európai unió számára a 

2014-2020-ig tartó uniós finanszírozási ciklusban egy kiemelt feladat lesz és ráadásul erre 

egyéb források és egyéb szervezési segítségek is lesznek. Ráadásul aktuális egy kérdés, ami a 

belügyminisztérium oldaláról megjelent az önkormányzatok területén, kérdése, hogy a jelen-

levők erről mennyire értesültek. Gyakorlatilag a BM szociális osztályának vezetője dr. Sipos 

vezérőrnagy úr, vezetésével és koordinálásával elindult az a folyamat, amikor a közfoglalkoz-

tatás átvezetése a szociális gazdaság felé jelesül a szociális szövetkezetek felé fog fordulni. 

Az az aktualitás, amiről beszél az nem csak a Pápai Hús 1913. Kft.-ről szól, hanem egy orszá-

gos és uniós tendencia is csatlakozik az anyaghoz, amit elkészített. Az igazsághoz hozzátarto-

zik, hogy ezekhez az információkhoz nem a mai napon jutott, hanem ennek a folyamatnak 

jelentős szereplője, résztvevője is. Ugyanis az új szociális törvényt, ami hamarosan az ország-

gyűlés elé fog kerülni ő állította össze és szakmailag véleményezte. Egyrészt a Szociális Szö-

vetkezetek Országos Szövetsége oldaláról, mint szakmai támogató és képviselő, másrészt 

pedig más szervezetek oldaláról is. Már arra való felkészüléssel készítette elő ezt az anyagot 

is, amikor tudta, hogy az őszi ülésszaknál ez téma lesz. 

 

Császár Endre elnök 

Tájékoztatja Bocskay Józsefet, hogy most a Pápai Hús 1913. Kft.-ről kellene beszélni, a fel-

merült probléma megoldásról. A jelenleg benyújtott anyag, ami konkrétan 4 oldal, eléggé álta-

lános dolgokat tartalmaz, ám véleménye szerint a Pápai Hús 1913. Kft. rendbetételéhez nem 

elegendő. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy ez a konkrét húsgyárral kapcsolatos kérdés. Ami arról szól, hogy továbbmű-

ködtethető-e a cég vagy nem. 

 

Dr Péntek Árpád 

Kérdése, hogy Bocskay József ismeri-e azt a helyzetet, ami jelen pillanatban fenn áll. El-

mondja, hogy csődeljárás van folyamatban, aminek szigorúan meghatározott, törvényben rög-

zített eljárási rendje van. Az eljárási rend értelmében a hitelezői igényeket a hitelezőknek be 

kellett jelenteni. Kérdése, hogy Bocskay József tudja-e, hogy mekkora összegű hitelezői 

igényt jelentettek be és ennek várhatóan milyen fedezete van. Első lépés az, hogy erről kelle-

ne beszélnie, ha van javaslata, megfogalmazni, mert az önkormányzat mint többségi tulajdo-
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nos már az adatok ismeretében tett a menedzsment előterjesztése alapján a hitelezők felé ja-

vaslatot ami rövidesen megtárgyalásra kerül, de esetleg ha ezt nem fogadnák el a hitelezők, 

nyilván alternatív javaslatot meg lehetne fogalmazni. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban tud-

na-e tenni valamit. 

 

Császár Endre elnök 

Tájékoztatásul elmondja, hogy a város, amint tulajdonosi jogkörbe került, egy céget felkért a 

tulajdonosi érdekek képviseletére, akik április 18-al a megbízást átvették és elkezdték a Pápai 

Hús 1913. Kft. helyzetét feltárni. Erről a képviselőtestületnek egy komoly válságmenedzselési 

anyagot adtak át, amit a később kinevezett menedzsment is át vett és ez alapján végzi dolgát. 

Közben megkezdődött a csődeljárás. Tudni kell, hogy a város sokat foglalkozott ezzel a témá-

val. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy ő nem vonta kétségbe, hogy a város foglalkozott volna ezzel a kérdéssel. Ne-

ki általában az a feladata, hogy különböző érdekeket, érdekcsoportokat, egyéb eddig elkészült 

szakmai anyagokat figyelmen kívül hagyja, bármi is volt az, és ezt nagyon jelentősen szeretné 

hangsúlyozni, mert a feladatát úgy végzi, hogy cél és feladat orientált. Beszélt a menedzs-

menttel 2 hónappal ezelőtt, amikor ez az anyag elkészült, akkor felajánlotta a segítségét a to-

vábbiakra is, de erre a jelenlegi menedzsment nem tartott igényt. Gyakorlatilag az anyag meg-

születésének célja a cég megmentése. Minden egyes munkahelyet meg kellene menteni a Pá-

pai Hús 1913. Kft. dolgozói közül. A Pápai Hús 1913. Kft. működését nem csökkenteni kelle-

ne, hanem a teljes kapacitásra felfuttatni és biztosítani kellene azt, hogy azok a gazdasági fo-

lyamatok amik 3-4 évvel ezelőtt zajlottak ismét elinduljanak. Annak ellenére, hogy sokan úgy 

gondolják, hogy a szociális szövetkezetekről szóló megjegyzéseinek semmi köze nincs a Pá-

pai Hús 1913. Kft.-hez, ez kifejezetten arról szól. Azért mondta el a szociális gazdasági fej-

lesztési célokat és célkitűzéseket, mert a Pápai Hús 1913. Kft. működésének, fenntarthatósá-

gának ez az egyik sarkalatos pontja, és olyan törvényi szabályozási állapot lehetősége, amire 

most van módja a Pápai Önkormányzatnak is, meg a Pápai Hús 1913. Kft.-nek is. Erre nem 

volt lehetősége háromnegyed évvel ezelőtt, mert akkor nem volt köztudatban az április 18-án 

a Magyar Közlönyben megjelent sui generis törvény, ami arról szól, hogy a szociális szövet-

kezet dolgozóit saját termékükkel el tudja látni adó- és járulékmentesen. Azért vonatkozik a 

Pápai Hús 1913. Kft.-re kifejezetten a törvény, mert ennek a törvénynek az alkalmazásával 

lehet biztosítani azt, hogy például most a Pápai Hús 1913. Kft. termelésénél, amikor egy 100 

Ft-os önköltségű terméket vizsgálunk, akkor, hogyha a szociális gazdaság feltételei szerint 

működik a folyamat, akkor ennek a terméknek az önköltsége le fog menni 65-70 Ft-ra. Sőt 

hogyha az önkormányzat nagyon jól menedzseli a folyamatokat és a megyei munkaügyi köz-

ponttal együttműködve tudják a szervezést lebonyolítani, akkor gyakorlatilag olyan gazdasági 

előnyhöz juthat maga a Pápai Hús 1913. Kft. például, de egyébként több szervezete is, amire a 

folyamatos menedzsment módszerekkel nincs lehetősége. Nem véletlenül mondta el ezeket a 

mondatokat, mert ezek a mondatok kifejezetten ehhez az anyaghoz csatlakozva és ennek az 

anyagnak az alapját jelentik. Ha ezt nem vesszük figyelembe, gyakorlatilag ezek a menedzs-

ment módszerek használhatatlanok és alkalmatlanok. Továbbá ez a fajta kezelési módszer, 

amit ott röviden összefoglalt és most itt kiegészített, megoldást ad arra is, hogy a közel 1000 

munkanélkülit vagy a hozzá csatlakozó gazdaságilag szociális módon nehéz helyzetbe került 

munkavállalókat támogassa és kezelje. Azért mondta el, mert ez igaz ugyan, hogy csak a Pá-

pai Hús 1913. Kft. mentőcsomagja, de valójában nem csak a Pápai Hús 1913. Kft.-ről van 

szó, hanem a megye és a környék teljes gazdasági szereplőinek a továbbélési és túlélési lehe-

tőségeiről. Ez egy rendkívül komplex dolog. Azért tudta ezt az anyagot összeállítani, mert 

nem csak a Pápai Hús 1913. Kft.-t nézte, hanem figyelembe vette Pápa Város Önkormányza-

tának a pápai ill. veszprémi munkaügyi központ elé tornyosuló nehézségeket és figyelembe 

vette azokat a problémákat, amikkel a városnak néhány hónap múlva szembesülni kell, hogy 



4 

 

hogyan tudják majd kezelni akkor a problémát, amikor most egyébként nem úgy kezelik 

ahogy egyébként kellene. Ez a mentőcsomag nem csak a Pápai Hús 1913. Kft.-re vonatkozik, 

hanem egy gazdaságfejlesztési program. Egy vidékfejlesztési programnak lehet egy eleme, 

melynek sarkalatos pontja és pontos oszlopa a Pápai Hús 1913. Kft.. Véleménye szerint mind 

az ezer munkahelyet meg lehetne védeni és meg is kell, valamint amiről még szó volt, hogy el 

szándékoznak adni tulajdon részeket, boltoktól megválni, ő ezt pontosan ellenkezőleg gondol-

ja. 

 

Császár Endre elnök 

Kéri, hogy konkrétan a Pápai Hús 1913. Kft. helyzetével foglalkozzanak az ülésen. Felhívja 

Bocskay József figyelmét arra a tényre, hogy most van egy csődeljárási folyamat. Kérdése, 

hogy ebben a helyzetben hogy képzeli ezt pontosabban, hogy alakul át egy Kft. ilyen szociális 

rendszerű hálózattá. 

 

Bocskay József 

Válasza, hogy ahogyan azt az anyagban leírta. Tehát kik a pillanatnyi szereplők, akikre lehet 

számítani, és akiket figyelembe kell venni ebből a szempontból. Az egyik oldalról van maga 

az önkormányzat, most hogy milyen tulajdoni hányaddal, az majdnem részletkérdés ebből a 

szempontból, ugyanis hangsúlyozza, hogy a szociális szövetkezet megalakulásakor semmi-

lyen vállalkozás nem lehet tagja egy szociális szövetkezetnek, csak kizárólag magánszemé-

lyek, kiemelten közhasznú szervezet és önkormányzat. A belügyminisztériumi tervek és az 

egyéb kormányzati tervek szerint a szociális gazdaságba történő átvezetés azt jelenti, hogy az 

önkormányzat bizonyos vagyonrésze, amely egyébként igaz lehet valamelyest a Pápai Hús 

1913. Kft. vagyonelemeire is kizárólag ebben az esetben vezethető be. Tehát így lehet átalakí-

tani egyébként. Azt jelenti, hogy rendkívül komoly szervező munkát kell végezni. Nagyon 

gyorsan, nagyon rövid idő alatt és nagyon hatékonyan és nagyon széles körűen, kiterjedten a 

gazdákkal, beszállítókkal, dolgozókkal, önkormányzattal. És nem egy szociális szövetkezetet 

kell létrehozni hanem egy szövetkezeti hálózatot. Magában az új törvényben majd ami az ok-

tóberi ülésszakban elfogadásra kerül, lesz egy új pont és új szakasz aminek a segítségével 

létrehozhatnak hivatalosan, szabályosan és törvényesen másodlagos szövetkezeteket. Tehát 

szövetkezetek szövetségét, aminek egy jelentősebb vagyon lefektetése az alapfeltétele ugyan, 

de mégis sokkal nagyobb lehetőségeket ad. Ezzel az anyaggal egy olyan programcsomagot 

állított össze, amivel egyszerre két, három vagy négy legyet is tudna ütni egyszerre az önkor-

mányzat, egyrészt megmentik az önkormányzatot a problémától, mert ki tudnak belőle vonul-

ni. Kettő: azt a tőkebefektetést amit most az európai unió nagyon rossz szemmel néz, mert 

nem lehet úgy megsegíteni céget egyébként, hogy az állami beavatkozás teljesen direkt mó-

don megvalósuljon, ugyanakkor meg lehet ezt tenni egy szociális szövetkezettel. Ugyanis 

annak a támogatása az államnak kötelessége és ráadásul uniós célkitűzés is. 

 

 

Császár Endre elnök 

Uzsoky András a Pápai Hús 1913. Kft. jelenlegi ügyvezetője kért szót, kérem, hogy hallgas-

suk meg a hozzászólását fentiekről. 

 

Uzsoky András 

Köszönti a jelenlévőket és megköszöni a lehetőséget jelen ülésen való részvétellel kapcsolat-

ban, elmondja, hogy a Bocskay úr megjegyzésére szeretne reagálni, mert úgy gondolja, hogy 

a helyes információ mindenkit megillet ebben a körben, elmondja, hogy volt a Bocskay úr a 

Pápai Hús 1913. Kft. vezetőségénél, órákon keresztül folyt a tárgyalás a jelenleg is előttünk 

lévő anyagról. Akkor még nem volt a Pápai Hús 1913. Kft. stratégiailag kiemelt csődeljárás 

alatt álló cég, amely jogi státusz elég komolyan meghatározza a jogi kereteket. Akkor is kér-

tem e-mailben Bocskay urat áfa kérdéseket és különböző gazdasági kérdéseket is konkretizál-
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va, hogy szíveskedjen egy sokkal részletesebben kidolgozott anyagot számunkra biztosítani, 

mert ez az anyag annyira nagy vonalakat ír le, hogy konkrétan egy ekkora gyárnak a működé-

sébe nem tud beilleszkedni. Itt napi problémák vannak, napi készpénzfizetési problémák, 

amiket nap mint nap meg kell oldani. Valószínűsíti, hogy ez egy kiváló megoldás, de a meg-

oldások akkor kiválóak, ha működőképesek ott a helyszínen. Az egyik nem zárja ki a másikat, 

de ennél a gyárnál most, a pillanatnyi jogi helyzetben ez a nem kidolgozott lehetőség, nem 

alkalmazható. Jogi helyzet miatt, meg az anyag kidolgozottságának a szintjénél fogva. 

 

Dr Péntek Árpád 

Uzsoky úrtól kérdezi, hogy valóban volt-e szó arról, hogy boltok értékesítésében gondolkoz-

nak. Az önkormányzat elfogadott egy reorganizációs tervet, abban egyáltalán nem esett erről 

szó, sőt a tervezet szerint, amennyiben erre lesz lehetőség a saját bolthálózatot növelni lenne 

szükséges. 

 

Uzsoky András 

Elmondja, hogy a reorganizációban egyértelműen egy a Pápai termékeket forgalmazó, a jelen-

legitől eltérő, franchise rendszerű bolthálózat kialakítása lett megfogalmazva. Tájékoztatja a 

jelenlévőket, hogy folytattak már tárgyalásokat erre vonatkozóan is nagyobb városok önkor-

mányzataival. 

 

Bocskay József 

Válaszában az anyag kidolgozottságára vonatkoztatva elmondja, hogy ez általában úgy szo-

kott történni különböző cégek és management szervezetek között, hogy amikor felkérnek va-

lakit, akkor ennek a hivatalos menete úgy zajlik, hogy valaki elővesz egy papírt és ráírja, hogy 

kinek címzi a felkérést, ráírja, hogy milyen feltételekkel, ráírja, hogy ez milyen megbízási 

vagy egyéb szerződési feltételekkel zajlik és ez nem úgy kell, hogy történjen, hogy kap az 

ember egy három soros email-t, hogy dolgozza ki ezt, vagy azt. Ha ez a megfelelő keretek 

között történik, akkor ez meg fog történni, és ha gondolja bárki, egyébként egy 300 oldalas 

anyaggal ezt ki tudta volna most egészíteni, ugyanis az a 300 oldalas anyag ami már elkészült 

az az „adj helyet a helyi termék” mozgalomnak a vidékfejlesztési minisztérium által támoga-

tott programja, és ez azt jelenti 80 bolt és értékesítési pont jön létre Magyarországon és nem 

egy. Elmondja, hogy amíg Uzsoky úr említi a napi problémákat amiket kezelni kell, addig ő 

pedig egy stratégiai anyagot tett le az asztalra. A kettő össze sem hasonlítható egymással. 

Nem is említhető egy napon. Ő nem egy boltban gondolkozik hanem 100 boltban, ő nem egy 

cég problémájában gondolkozik, hanem foglalkozik Pápa város problémájával, a vidéki terü-

letek problémájával, a gazdák problémájával, azok családtagjainak problémájával, és nem az 

érdekli hogy a Pápai Hús 1913. Kft.-nél hétfőről keddre mit kell kifizetni. Nem is érdekelheti, 

mert stratégiai szempontból ez nála nem tétel. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdése, hogy jelen pillanatban erre a helyzetre mi a megoldás, a szállítókat ki kell fizetni, a 

gyárnak működni kell, növelni kell a termelést, hatékonyabbá kell tenni a termelést, viszont a 

következő sorban azt írja, hogy ugyanezen létszám megtartása mellett. Erről esetleg tudna-e 

bővebben beszélni. 

 

Bocskay József 

Az a kérdés hogyan tudjuk megtartani a létszámot, hogyan tudjuk kifizetni a szállítókat, ho-

gyan tudjuk a fennmaradt összegeket lerendezni és mikor. Ez kizárólag azon áll vagy bukik, 

hogy az a stratégiai anyag, vagy ez, vagy egy másik, vagy egy harmadik, ami egyébként meg-

oldási lehetőséget tartalmaz, hogy melyik vonalon indul el. Ugyanis meggyőződése hogy ha 

ennek az anyagnak a mentén alakul át a szervezet, akkor minden szállítót ki lehet fizetni a 

folyamatos működésből adódó állandó bevételekből egyrészt, ezek csak megállapodás kérdé-
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sei, hogy ki mikor meddig húzhatja el a fizetést és milyen feltételek mellett, nagyon jól tudjuk 

egyébként, hogy éveken keresztül el lehet húzni fizetési kötelezettségeket Magyarországon. 

Ha nagyon megtekerem a gazdasági terveket, gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy ennek a 

stratégiai tervnek van egy rövidtávú megvalósítási probléma kezelési része, van egy középtá-

vú és egy hosszú távú is. Tehát kizárólag azon múlik, hogy mi a stratégiai cél, mert ha az a 

cél, hogy itt 1000 ember az utcára fog kerülni néhány hónapon belül és azt kezelni kell, akkor 

gyakorlatilag ez az anyag használhatatlan. 

 

Császár Endre elnök 

Nem ez a cél. Pápa városának az a célja, hogy az embereknek munkája legyen. 

 

Bocskay József 

Tehát ha az a cél, hogy megtartsuk a munkahelyeket, akkor igen is meg kell vizsgálni azokat a 

lépéseket, a stratégiai anyagot kibontva lépésről lépésre, tehát meg kell keresni a dolgozókat, 

meg kell keresni a beszállítókat, le kell ülni velük tárgyalni, létre kell hozni azt a szervezetet, 

amit az előbb vázoltam. És ha létre vannak hozva ezek a szervezetek onnantól kezdve lehet 

tárgyalni arról, hogy kinek mikor és milyen fizetési konstrukcióval kell teljesíteni az elmaradt 

kötelezettségeket. És a legmagasabb szintű működéssel és a leghatékonyabb működéssel a 

legnagyobb bevételre törekedve lehet folytatni a munkát tovább és a Pápai Hús 1913. Kft. 

ugyanolyan országosan jó hírű cégként maradhat fenn mint ahogy eddig is volt, zászlóshajója 

az ország élelmiszeriparának. 

 

Császár Endre elnök 

Uzsoky úrtól kérdezi, hogy a beszállítókkal megkezdődött a tárgyalások, valamint a jelenlegi 

jogi helyzet mellett ezt az anyagot hogyan lehet kezelni. Hogy illeszkedik ez az anyag a csőd-

eljáráshoz. 

 

Uzsoky András 

A csődtörvényben deklarált időpontokkal tisztában lévő vagyonfelügyelővel a management 

aszerint eljárva, ami abban le van írva 2013. szeptember 5-én a Pápa-Ser Kft-nél, 2013 szept. 

6-án a Pápai Hús 1913. Kft. „cs. a.” hitelezőivel, beszállítóival egy hitelezői egyeztető tárgya-

lást fog lefolytatni. Szigorú jogi előírások szerint. Ahol egy ajánlatot tesz a beszállítóknak, ezt 

vagy elfogadják, vagy nem, tehát ez a folyamat elindult. Ez nagyon szigorú törvényes keretek 

között ment, erről az útról nem lehet letérni pillanatnyilag. Amit a Bocskay úr mond, az való-

színűleg működőképes, de most ennél a cégnél, ebben a gazdasági stációban nem tudja befo-

gadni akármilyen is ez a megoldás. 

 

Dr. Vörös Ibolya 

Elmondja, hogy meglátása szerint ez az anyag általános célkitűzéseket határoz meg egy ha-

sonló helyzetben levő bármelyik gyár, üzem és hasonló profilú tevékenységet végző egységre. 

Ahogy Bocskay József is mondta, rövid, közép és hosszú távú stratégiákat kell felállítani. Ez 

az anyag bármelyik ilyen cég válságmenedzselésére alkalmas lenne, de jelen helyzetben a 

rövid távú elképzeléseknek megfelelő megállapításokat nem tartalmaz. Alap elméleteket meg-

fogalmaz, de nekünk most egy problémánk van, az hogy hogyan lehet túlélni ezt a helyzetet, 

és jelen pillanatban a rövid távú stratégiát kell konkrétumokkal megfogalmazni, konkrétu-

mokban meghatározni, amihez ez az anyag túl általános. Jelen pillanatban nem ad megfelelő 

támpontot. 

 

Unger Tamás alpolgármester 

Elmondja, hogy tudomása szerint a szociális szövetkezetben közfoglalkoztatottakkal látják el 

a feladatot. Kérdése, hogy konkrétan a Pápai Hús 1913. Kft.-re hogyan gondolja átkonvertálni 

ezt a rendszert. Milyen státuszban, milyen munkaköri viszonyban dolgoznának tovább az em-
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berek, ki az, aki a bevételeket, költségeket kiadásokat kezeli? Hogyan épülne fel ez a rend-

szer? Mert ez az anyagból nem derül ki. 

 

Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Még azzal egészítené ki az alpolgármester úr kérdését, hogy konkrétan ebben a helyzetben, 

mert csődvédelem alatt áll a cég. Nagyon szigorú jogszabályi keretek között kellene az el-

mondottakat megvalósítani. Kérdése, hogy Bocskay József szerint ebben a szituációban jogi 

lehetőség van-e, és ha igen akkor ezt mikortól gondolja, hogy ez indítható lenne, és valóban 

megoldás lehetne-e a Pápa Hús 1913 Kft.-nek. Bocskay József úr előbbiekben koncepciókat 

vázolt fel, viszont a mindannyiunk által látott anyagban egyértelműen az van hogy „Pápa Hús 

1913 Kft. mentőcsomag”. Ez arra utal, olyan konkrétumokat tud Bocskay úr mondani, ami 

valóban mérlegelés tárgyát képezhetné. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy jó megállapítás, hogy ez koncepció, és nincs benne konkrét megfogalmazás. 

De a jogi keretekre és jogi lehetőségekre – megköszöni a jegyzőasszony kérdését, mert ez 

véleménye szerint legalább egy konkrét kérdés volt – ennek a bizottságnak a gyűlésétől telje-

sen függetlenül, ha úgy gondolja, hogy kellő időt, energiát fordít arra, hogy ezt a mentőcso-

magot megvalósítsa, ezt a testület döntésétől függetlenül is meg tudja csinálni. Ha rá bólint a 

bizottság, ha nem. Ugyanis a jelenlegi jogszabályok erre most lehetőséget adnak. Jelen eset-

ben ez egy olyan folyamat, ami a Pápai Önkormányzat Gazdasági Bizottságától függetlenül és 

az önkormányzat döntési jogkörétől és a Pápa Hús 1913 Kft. pillanatnyi menedzsmentjétől is 

függetlenül végrehajtható. Függetlenül attól, hogy milyen döntés születik ma. Ugyanis a kö-

vetkezőkről szól a szövetkezeti törvény az alapításokkal kapcsolatosan: 7 magánszemélynek 

kell összeállni minimum, jegyezni kell egy tőkét, minimális tőkejegyzési kötelezettség nincs. 

Itt a jelenlevőkkel 2-3 szövetkezetet meg lehetne alakítani. Itt kb. 2 órán belül, aláírható lenne 

az alapító okirat, az alapszabály, egy ügyvéd ellenjegyzi, utána beadja elektronikus úton a 

cégbíróságra és a mai naptól, délutántól ez az új szervezeti működés működik. És onnantól 

kezdve az új szervezet elnöke felkéri a polgármester urat, beszélgessenek egymással és be-

széljék meg, hogy az önkormányzat milyen vagyontárgyakkal és hogyan száll be ebbe a rend-

szerbe. S innentől kezdve annyi foglalkoztatottat és munkavállalót alkalmaz amennyit csak 

akar és foglalkoztathatja megbízási jogviszonyban, alkalmazottként, foglalkoztathatja tagi 

munkavállalóként ami a sui generis törvény alapján egyedüli módon csak a szociális szövet-

kezetekre adhat megoldást. Ha nagyon akarja, hétfőre ez le van rendezve. Kizárólag azon mú-

lik, mennyire aktív, és haza kell-e mennie innen Pápáról hétvégére vagy itt maradhat. Mert ha 

szándék van erre, hétfő reggelre a gazdákkal és dolgozókkal meg is lehet ezt beszélni. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdése, hogy a csődeljárással ez hogyan egyeztethető össze. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy ez a két dolog párhuzamos, nincs köze a kettőnek egymáshoz. 

 

Császár Endre elnök 

Véleménye szerint mégiscsak van köze a kettőnek egymáshoz, mert az önkormányzat nem 

tárgyalóképes míg a csődeljárás alatt van a Pápa Hús 1913 Kft. Igaz, hogy a tulajdonjog Pápa 

városé de a csődbiztos rendelkezik jelen pillanatban mindennel. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy azt mindenki tudja, hogy hivatalosan és törvényesen is így van, de ha valaki 

valakivel meg akar állapodni valamiről akkor azt végre lehet hajtani többféle módon. Itt a 

hozzájárulás kérdése az elsősorban mégis csak az önkormányzat oldaláról kérdés. 
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Kanozsainé Dr. Pék Mária címzetes főjegyző 

Az elhangzottakhoz kiegészítésként elmondja, hogy szeptember 5-én és 6-án lesznek a tárgya-

lások. A hitelezőkkel csak egységesen lehet tárgyalni. Az önkormányzat maga is hitelező eb-

ben a szituációban, illetve nyilván, mint tulajdonos is fellép. Nem vitatható, amit Bocskay 

József mond, hogy egy ilyen szövetkezetet akár 2 órán belül is létre lehet hozni, hanem itt az a 

fontos kérdés, hogy egy csődvédelem alatt az önkormányzat a Pápa Hús 1913 Kft.-ben birto-

kolt tulajdonrészéről tudna-e egyáltalán egy szövetkezettel tárgyalni. A jelen jogi helyzetet 

figyelembe véve nem tudja ezt megtenni, mert a csődvédelem alól vonhatna ki vagyontárgyat 

ami, mint mindannyian tudjuk, csődbűntett. Véleménye szerint ma ez nem lehetséges jogilag. 

Köztudott, hogy a csődvédelemben most vagy egyezség születik, vagy további határidő lesz 

ennek a csődegyezségi ajánlatnak az átdolgozására, vagy ha ez nem sikerül, akkor abban az 

esetben a bírósághoz kerül be az ügy és ott már más nem születhet, minthogy átfordul felszá-

molásba az eljárás. A kérdés az – mert senki nem vitatja, hogy egy ilyen szövetkezetet létre 

lehet hozni –, hogy ebben a jogi környezetben az, amit Bocskay úr mond, hogy ki kivel tár-

gyal – és nyilván egy önkormányzat csak jogszerűen tud tárgyalni –, hogy ebben a szituáció-

ban akkor ez hogyan lehet megoldás. Ez, ahogy felvázolásra került, nem érthető, túl általános 

a megfogalmazás, a bizottság konkrétan a Pápa Hús 1913 Kft. ebben a szituációjában lévő 

megsegítésére szeretne lehetőségeket hallani. Azt gondolom ebben a jogi helyzetben, ma ez 

nem alternatíva, mert ebben a szituációban csődbüntettet követne el az önkormányzat, illetve 

a társaság. 

 

Bocskay József 

Véleménye szerint ez egy alternatíva egyébként, a jegyző asszony szavaival egyetért, az töké-

letesen igaz és helytálló és minden szó és vélemény nagyon fontosan megfontolandó. Hangsú-

lyozta is egyébként, hogy ez a fajta megoldás a jelenlegi törvény adta lehetőség mentén zajlik. 

Ez azt jelenti, hogy bármitől és bárkitől függetlenül ezeket a szövetkezeteket el lehet indítani, 

elő lehet készíteni. A másik oldalról pedig, Magyarországon az elmúlt 14 évben tanúi lehet-

tünk annak, hogy az élelmiszeripari cégek átalakulása és átalakítása milyen lépésekkel és 

hogy bonyolódik. Például a termelői eszközöket hogy lehet átvinni egyik tulajdonból a má-

sikba, ki kinek adhatja át, mikor adhatja át milyen feltételekkel, milyen fizetési feltételekkel 

milyen konstrukciókkal. Az elmúlt 11 évben Magyarországon erre számtalan példa volt látha-

tó. Bábolna, Hajdúbét, Kecskemét, Békéscsaba, Zala baromfi stb. Elmondja, hogy semmi 

olyasmit nem akart javasolni, ami törvényellenes, sőt kifejezetten arra hívja fel a hangsúlyt, 

hogy most van a jogi keretek között egy kiskapu, ami állami és európai uniós támogatási cél 

is. Arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy most azzal a kiskapuval kell élni, amivel 

egyébként más szervezetek, cégek nem szoktak élni. De azért nem szoktak élni, mert annyira 

új még ez az egész rendszer Magyarországon. Míg maguk az önkormányzatok sem tudják, ezt 

onnan tudja, hogy nem egyedül Pápával áll kapcsolatban. Tudja, hogy mindenki keresi az 

utat. A belügyminisztérium iránymutatása is bizonyos esetekben eltérő és nem mindig egy 

irányba vezet. Az, amit elmond, abban nincs semmi általános. Az mind kizárólag pontosan a 

Pápai Önkormányzatra és Pápai Hús 1913 Kft.-re, mint cégre vonatkozik. Tehát a csődvéde-

lem alatt álló cég működése az természetesen folyamatosan zajlik, vannak bizonyos szerep-

lők, akik dönthetnek, vannak bizonyos szereplők, akik tárgyalhatnak valakikkel, és vannak 

vagy lesznek bizonyos új szereplők ezen a palettán, főleg abban az esetben, ha sikerül azt a 

szövetkezeti hálózatot,vagy rendszert kialakítani, amit le is írta az anyagban, egész konkrétan, 

és ez egy sarkalatos pontja a dolognak, hogy folyamat menedzsment vizsgálati szegmentáció 

alapján végrehajtott szövetkezeti lánc és forma. Kifejezetten a Pápai Hús 1913 Kft.-re vonat-

koztatva csak úgy lehet megcsinálni, hogy megnézzük, hogy melyek azok az értékteremtő 

folyamatok és miket tudunk szegmentálni. Rögtön közvetlenül mellétéve a vagyontárgyakat, 

rögtön közvetlenül mellétéve a termelői eszközöket, rögtön közvetlenül mellétéve magukat a 

Pápai Hús 1913 Kft. dolgozóit, magát a menedzsmentjét, a Pápai Hús 1913 Kft. menedzs-
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mentjét megvizsgálva, hogy kik azok a személyek akik jelen pillanatban ebben a folyamatban 

egyáltalán részt vehetnek. Igaz, hogy elindult egy felelősségre vonási folyamat, feljelentés 

történt a volt ügyvezető és gazdasági vezető ellen, de azért azt is figyelembe kell venni, hogy 

ismeri ugyan a Pápai Hús 1913 Kft. menedzsmentjét és tevékenységét, valamint az informati-

kai rendszerét, meg az egyéb dolgokat, igaz ugyan hogy 3-4 éve nem látta ezeket a dolgokat, 

de beszélgetett 1-2 emberrel és megkérdezte mi változott menetközben. Egészen pontos in-

formációi vannak arról, hogyha most megbíznák, hogy menjen oda és csináljon rendet ugyan-

úgy mint valamikor 4 évvel ezelőtt, pontosan tudja, hogy kinek kellene megfogni azt a bizo-

nyos akármijét, mert nem úgy történnek a dolgok ahogy történniük kellene. Ez egy nagyon 

konkrét megfogalmazás volt. Kifejezetten pontosan a Pápai Hús 1913 Kft.-re vonatkozik, és 

kifejezetten arra vonatkozik, hogy a jelenlegi törvény adta lehetőségeket megvizsgálva, de 

élve a jelenleg törvény adta lehetőségekkel és kihasználva ezt az utolsó százalékig.  

 

Császár Endre elnök 

Felhívja Bocskay úr figyelmét, hogy arra még mindig nem kaptunk választ, amit az alpolgár-

mester úr és a jegyző asszony is kérdezett, hogy a csődeljárásba hogyan illeszthető ez be. 

Konkrét választ kér a kérdésre. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy párhuzamosan kell a csődtörvénnyel alkalmazni a sui generis törvényt. Hang-

súlyozza, hogy két különböző dologról beszélünk. Az egyik maga a csődfolyamat, a csődtör-

vény levezénylése, az hogy a csődtörvény alakú levezénylés hogy fog történni, az jelentősen 

attól fog függni, hogy a mellékes folyamatokat hogyan alakítjuk ki. De nem írja felül a csőd-

törvényt. Hanem betartva a csődtörvény által előírt szabályokat maradéktalanul, teljes mér-

tékben, viszont az új lehetőségek szerint a csődtörvény betartásával úgy vezényeljük le magát 

a csődöt, de nem is biztos, hogy csőddel kell lezárni a folyamatot. Az elképzelhető, hogy 

mondjuk hogy érthetőbb legyen egy példa, egy holding rendszer alakul ki, amelynek a hol-

ding elemeinek a nagyobb része, az alapja maga a szociális hálózat, vagy annak nevezett szo-

ciális alapú hálózat és foglalkoztatás-politikai megoldás, de ugyanakkor kapcsolódik és visz-

szanyúlik a jelenlegi vállalat csődeljárás alatti állapotához és innentől jön a kérdés, hogy az 

újonnan megalakult társaságok, szervezetek, szövetkezetek, több szereplő is lehet. Egyesüle-

tek, önkormányzat, ilyen típusú támogatás, olyan típusú támogatás, munkaügyi támogatás, a 

sui generis törvény alapján figyelembe kell venni, hogy ha a dolgozók jelentős részét tagként 

akarja foglalkoztatni a szövetkezet, akkor bizonyos fokú munkanélküli szabályoknak is meg 

kell felelni. 

 

Császár Endre elnök 

Kérése, hogy az elkövetkező két hétre koncentráljunk. Kérdése, hogy Bocskay József állás-

pontja szerint mit kell tenni ahhoz, hogy ne menjen át a csődeljárás felszámolásba. 6 nap alatt 

meg kell oldani ezt a kérdést. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy amennyiben az önkormányzattól erre megbízást kap, hogy készítsen egy na-

gyon részletes projekt tervet, akkor az első lépések között az szerepel, hogy egyrészt hány 

ilyen szövetkezetet kell létrehozni, azok milyen menedzsment kapcsolatban fognak állni egy-

mással, azokkal a résztvevőkkel, akiket ebbe be kíván vonni a cégvezetés, a lehető leghama-

rabb le kell ülni, tárgyalni. Egyrészt hajlandók-e, bár azt elmondja, hogy ő már néhány gazdá-

val tárgyalt, és ők hajlandóak erre az úgymond váltásra, könnyített átvezetésre. Nekik csak 

egy a céljuk, hogy a pénzükhöz valahogy hozzájussanak és a további működésnél ez biztosít-

ható legyen. Már pedig kifejezetten ez a forma az, aminél ez biztosítható, mert saját vezény-

lésben csinálják a pénzügyi menedzsmentjüket. Tehát a lépéssorozat az ez. Megvizsgálni a 

folyamatot, hány szövetkezet van belőle, résztvevőkkel tárgyalni, beszélni, és utána követke-
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zik az a kérdés, amikor ezek a résztvevők elkezdenek a csődvédelem alatt álló menedzsment-

tel, illetve annak a vezetői körével egyrészt az önkormányzattal, másrészt a kormányzat olda-

láról tulajdonosi jogok képviselőivel megbeszélni, hogy melyik vagyontárgy hova megy. De 

fontos hangsúlyozni egy momentumot, aminek látszólag semmi köze nincs a Pápai Hús 1913. 

Kft-hez, de a Pápai Önkormányzatnak viszont nagyon van köze hozzá. Ez pedig a közfoglal-

koztatási politikának a megvalósítása, és jó volt a kérdés egyébként, mert majd valóban köz-

foglalkoztatottak lesznek, egy része egy bizonyos típusú szövetkezeti formának, de most jelen 

pillanatban jelen állapotban ez nem így van. Viszont fel kell készülni a Pápai Önkormányzat-

nak valóban arra, hogy ezeket a folyamatokat is kezelni kell. Ennek a struktúrának a kialakítá-

sa már fel kell készüljön arra az esetre, amikor a parlament elé fog kerülni az új szövetkezeti 

törvény és a közfoglalkoztatási módosítás, ami most be fog jönni, hogy egyszerűen és gyorsan 

végrehajtható legyen. Azok az események, amik lezajlottak az utóbbi időben, ezt a folyamatot 

erősítik, ezt támasztották alá. Ennek az életképességét. Alapjában véve összesen két alternatí-

va van. Majd valahol hátul lehet egy harmadik is, de alapjában véve kettő van. Vagy sikerül 

megmenteni a céget, mondjuk pl. ennek a folyamat menedzsmentnek az alapján, vagy vége. 

És akkor mennek a dolgozók és valamit csinálni kell velük, meg jönnek a gazdák. Nincs túl 

sok választási lehetőség. Két hét alatt ezt az egészet úgymond le lehet bonyolítani. Egy hét 

alatt fel lehet készülni, mint ahogy az előbb mondtam délután kettőre meg lehet csinálni. 

 

Császár Endre elnök 

Kérdezi, hogy végeztek-e az anyagon kívül egy konkrét gazdaságossági számítást arra vonat-

kozólag, hogy a szállítók kifizetése, ütemezése, a moratórium lejárta után a hitelek és a kama-

tok törlesztése, illetve nyereségessé tétele a gyárnak. Végeztek-e konkrét számításokat, mert 

csak így lehet erről beszélni 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy ő itt sem egy meghívott vendég nem volt, amikor elment a menedzsmenttel 

foglalkozni, sem joga, sem lehetősége azokba a számokba betekinteni nem volt. 

 

Császár Endre elnök 

Tájékoztatja Bocskay Józsefet, hogy a számok ismertek, a cégbíróságnál lekérhetők. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy véleménye szerint nem ez a szám a lényeges. Az a szám a lényeges, ami most 

ott perpillanat bent a menedzsmentben napi szinten mozog ide-oda. Azok a számok lényege-

sek, amelyek az elmúlt másfél évre vonatkoznak, amikor felhalmozták a veszteséget. Azok a 

számok a lényegesek még, amelyek a másfél éves időszak előtti időszak volt. Ezek a számok 

a lényegesek és ezeket kell összehasonlítani. És akkor kell mellétenni azokat a számokat, 

amelyek most aktuálisan ott szerepelhetnek. 

 

Császár Endre elnök 

Elmondja, hogy véleménye szerint abból a mérlegből, ami a cégbíróságon bármikor bárkinek 

lekérhető abból egy olyan anyagot lehet készíteni, ahol lehet látni a folyamatokat, a vesztesé-

geket évről évre lehet látni. Ha készít egy anyagot vagy stratégiát, akkor számokat is kell hoz-

zá tenni. A kérdése az, hogy készítettek-e ilyen anyagot. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy nem készült ilyen anyag. Arra készített számokat és terveket, hogy abban az 

esetben, illetve ő vizsgálta meg ezt a lehetőséget, hogyha visszamegyünk a másfél éves idő-

szak elé és feltételezem azt, hogy napi 1300 disznót le tud vágni a Pápai Hús 1913. Kft., és 

hogyha a folyamatokba belenyúlva is hangsúlyozom azért említettem, hogy az asztalon lévő 

számok ezt Margit például, meg Csuti Lajos nagyon jól tudja, hogy a számokat hogyan, és 
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mint lehet különböző helyekre tenni. És azt is nagyon jól tudjuk, hogy egy önköltségi árnak a 

kiszámításánál, ami itt a túlélési lehetőségnek az egyik sarkalatos pontja, hogy ezeket az ön-

költségi árakat hogyan lehet – rossz szóval élve – manipulálni. 

 

Császár Endre elnök 

Véleménye szerint ennek nincs jelentősége. Bejön egy tömeg, a másik oldalon kimegy egy 

áru. A kettő között nyereségnek vagy veszteségnek kell lenni. Most hogy az önköltséget hova 

rakja tulajdonosi szempontomból teljesen mindegy, ha nyereséget termel a cég. 

 

Bocskay József 

Véleménye szerint nem mindegy. Azért nem lényegtelen ez a folyamat, mert pontosan ez a 

nyitja az egésznek. Az kivitelezhető, hogy önök vagy a kormány felhatalmazza valamire, telj-

hatalmat kap 2 hétig vagy hónapig és megcsinálja ezt a struktúrát, ám utána nem tudja fenn-

tarthatóvá tenni. Ezt nem lehet megtenni. Egy felelős vezető, aki stratégiai kérdésekkel fog-

lalkozik annak kötelessége megvédeni azt Az önköltség és az önköltség-kalkuláció sokkal 

fontosabb, mint a tartozás. Furcsának fog tűnni, de sokkal fontosabb az önköltségi kérdése, 

hány dolgozót foglalkoztat, meg az üzemek fenntartási költsége hogy áll össze. Az hogy a 

tartozás ott van, majdhogynem nem is érdekli. 

 

Császár Endre elnök 

Elmondja, hogy Bocskay József félreértette, amit mondott. Arra gondolt, hogy az önköltségi 

árat hova tesszük az tulajdonos szempontjából, a gyár szempontjából, illetve a gazdasági 

igazgatóság szempontjából van jelentősége, de abból a szempontból a városnak, mint tulajdo-

nosnak egyet kell nézni, hogy a gyár nyereséges-e. Azt, hogy a gyáron belül melyik üzemrész 

nyereséges, vagy melyik veszteséges a városnak, mint tulajdonosnak a szemszögéből nincs 

jelentősége. Neki az a lényeges, hogy a gyár nyereséget termeljen. A többi feladat nem a tu-

lajdonosé hanem a menedzsmentté. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy ebben az elnök úrral egyetért. 

 

Császár Endre elnök 

Megkérem Gerencsér urat, hogy fentiekkel kapcsolatban tegyen kiegészítést. 

 

Gerencsér Ferenc 

Alapvetően egyetért azzal, amit a Bocskay úr mondott, hogy az önköltségnek persze hogy van 

jelentősége. Visszakanyarodna ahhoz, amivel elkezdődött ez a beszélgetés, és amit Péntek 

Árpád képviselő úr kérdezett, amire nem kaptunk választ, pedig szerintem az rendkívül fon-

tos, pedig már többször is visszatértünk erre a kérdésre. Nem tudom, hogy Bocskay úr tisztá-

ban van e azzal, hogy jelen pillanatban a Pápa Hús 1913. Kft.-nek mekkora tartozással kell 

szembe néznie egy hét múlva a hitelezői egyeztető ülésen, amikor a hitelezőknek valamilyen 

formában választ kell adni arra, hogy ezt az általuk előzetesen kiküldött reorganizációs tervet 

elfogadják, vagy nem fogadják el, vagy további átdolgozásra adják. Gyakorlatilag ebből a 

jelenlegi helyzetből a társaságnak ki kell kerülni. Egy más joghelyzetbe kell kerülnie. Alapve-

tően ahhoz, hogy azokat a koncepciókat ki tudjuk dolgozni, amiket Bocskay úr felvázolt, ah-

hoz az szükséges, hogy egy jogtiszta helyzet legyen. Ebben a helyzetben alapvető dolog az, 

hogy a hitelezőkkel valamilyen formában megállapodunk, akkor tudjuk megtenni, akkor azt a 

tartozást, amit maga előtt görget a társaság valamilyen formában rendezni tudja. Tehát forrás-

hoz jut. A másik dolog pedig az, hogy megvalósíthassuk a termelést, ahhoz napi szinten kell 

megküzdeni, hogy szintén forrást tudjunk biztosítani. Azt hogy hány disznót vág a Pápai Hús 

1913. Kft. egy héten, az azért nem mindegy, mert annak a fedezetét meg kell teremteni nap 

nap után. Gyakorlatilag nem is az a legnagyobb probléma, hogy milyen formában tudjuk azo-
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kat a termékeket értékesíteni, kihelyezni, hanem magát a termelést finanszírozni. Két rendkí-

vül fontos kérdés van. A hitelezőkkel történő megállapodás és a társaságnak a finanszírozása, 

a folyótermelés finanszírozása. 

 

Bocskay József: 

Elmondja, hogy nagyon jó Gerencsér úr kérdése, és nagyon pontos választ fog adni. Magában 

a szervezeti formában van meg a válasz. Ugyanis a termelés finanszírozása, a folyamatos ter-

melés finanszírozása az új szervezeti struktúrának feladata. Ebben az esetben, ha az új szerve-

zeti struktúra jön létre, akkor van lehetősége az önkormányzatnak további forrásokat berakni, 

ha akar, és ha van miből, és akkor van hivatalos jogi lehetősége az államnak is berakni új for-

rásokat, ha akar, meg ha tud. Ez a válasz a folyamatos finanszírozásra. És onnantól kezdve a 

gazda, mivel magának szállítja be az élő állatot, és nem fog felelősségre vonni senkit, nem 

kéri számon senkitől hogy hova tette a disznóját, mennyi volt belőle a veszteség, gyakorlatilag 

saját maga fogja finanszírozni saját magát. Ezért önfenntartó a folyamat. Ezért muszáj olyan 

folyamatot kialakítani, ami önfenntartóvá válik és nem szükséges az a későbbiekben, hogy az 

önkormányzat ilyen olyan segítséget vagy támogatást adjon hozzá. Mivel a szociális szövet-

kezetnél ezekben a szelet szervezetekben maguk a gazdák és dolgozók vesznek részt, ez olyan 

mint az MRP program, ebben az esetben maga a gazda hozza be az élő állatot, maga a beszál-

lító hozza be saját maga termékét. Saját maga társaságától fogja számon kérni, hogy ő hova 

tette. Ez egy olyan divizionális, pénzügyileg, jogilag, szervezetileg nagyon jól elhatárolt és 

nagyon jól elszámolható szervezeti struktúra, amiért a finanszírozók, a beszállítók valójában 

finanszírozni fogják. Ez egy nagyon komoly foglalkoztatáspolitikai kérdés. Tehát maguk fog-

lalkoztatáspolitikai szereplők is, mint folyamatosan finanszírozók lépnek be, hiszen az állam 

például azzal, hogy most lehetőséget ad arra, hogy adó és járulékmentesen úgymond – most 

szabálytalanul fogok fogalmazni, mert nem igaz amit mondok, hogy érzékeltessem a példát –, 

minthogyha az történne hogy én a cafetéria rendszert megemelem x ezer forintról akár a vég-

telenig. Mert a törvény szerint úgy van, hogy 98 ezer Ft-ig adhatok természetbeni juttatást a 

dolgozómnak adó és járulékmentesen kizárólag a 6600 Ft-os járulékot kell utána fizetnem és 

azt is 5 évre lebontva támogatással. Első évben 100%-ot támogat az állam, második 75, 50, 25 

majd az 5. évben lesz 100 %. További finanszírozó maga a foglalkoztatáspolitika egyébként, 

mert hogyha munkanélkülieket, vagy hátrányos helyzetűeket foglalkoztatok akkor egyéb tá-

mogatást is igénybe veszek. Egyéb finanszírozási forma pl. hogy szeptember közepe körül ki 

fog jönni az újabb TÁMOP újabb program, ahol lehet pályázni szövetkezetenként akár 50 

millió Ft-ra. Nagy valószínűség szerint nem sorolt fel most mindent, csak arra próbálta felhív-

ni a figyelmet, hogy ez egy teljesen új jogi környezet, teljesen új szervezeti struktúra, teljesen 

új lehetőségekkel, viszont csak ennél a szervezeti struktúránál és ennél a lehetőségnél van 

meg, hogy maga az önkormányzat egyrészt kikerüljön ebből az áldatlan állapotból amiben 

most van, másrészt a foglalkoztatást meg tudja oldani, harmadrészt fenntarthatóan tudja finan-

szíroztatni a további működést és tevékenyen részt véve, további piacokat szerez. Ehhez többi 

önkormányzattal – de nem eggyel, kettővel, hanem az egész országgal – kell kapcsolatot te-

remtenie. Ebben tud segíteni, révén ő minden megyével kapcsolatban áll és az emberei min-

den megyében ott vannak, és ha az önkormányzat azzal bízza meg, hogy minden megyében 

legyen a Pápai Hús 1913. Kft.-nek egy-egy értékesítési pontja, és bizonyos szociális ellátások 

keretén belül a forgalmat növelje, mert ez még egy másik lehetséges változat, amikor a többi 

önkormányzatot és a többi szociális szférát vonjuk be a Pápai Hús 1913. Kft. termékeinek 

forgalmazása céljából, hogy meg legyen a normál bevétele a fenntarthatósághoz. Gyakorlati-

lag ezek azok a vonalak, amiken végig lehet, és meglehetősen rövid időn belül végig is kell 

menni. Így megtartható a vidék gazdasága, a régió gazdasága, még az önkormányzat is ki tud 

bújni ez alól az áldatlan állapot alól és talán nem is bukik bele a város. S ugyanakkor lesz egy 

csomó elégedett dolgozó, aki megtarthatja a munkahelyét. De ehhez le kell ülni, beszélni, el 

kell indulni ezen az úton, utána, mikor az első lépések megvannak és felállt a szervezeti struk-

túra, felállt a megfelelő menedzsment, akkor kell lefolytatni a megfelelő tárgyalásokat a csőd-
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védelem alatt álló vagyontárgyaknak és tartozásoknak a kezelésével kapcsolatosan. Ez a 

konkrét lépéssorozat, amivel ezt le lehet menedzselni, és kb. ez azt jelenti, hogy egy hónap 

alatt ezt az egészet le lehet bonyolítani. Mindenki meg van mentve. 

 

Pingiczer Sándor 

Kérdése, hogy ha egy hét múlva a hitelezői tárgyaláson ez a konstrukció beterjesztésre kerül – 

bár nagyon rövid az idő –, ez segítene-e abban, hogy mondjuk a beszállító hitelezők haladékot 

adjanak. 

 

Bocskay József 

Időt mindenféleképpen lehet vele nyerni. A másik dolog pedig, hogy talán rövid az idő. De 

elég rövid idő alatt nagyon sok mindent meg tud csinálni ha akar, de ha nem akarja megcsi-

nálni akkor nagyon hosszú ideig nem csinálja meg. A válasz egyértelmű igen, hiszen ez egy 

stratégia, tehát ez átdolgozást igényelhet, kidolgozást igényelhet, megvalósítást igényelhet, 

végre kell hajtani, annak kell egy menedzsmentje, egy levezénylő menedzsmentje stb. 

Együttműködési megállapodásokat kell létrehozni, és itt mondja el kifejezetten a jegyző asz-

szonynak, mert kihallatszott a gondolat, Észak-alföldi Regionális Foglalkoztatás Fejlesztési 

Paktumot hoztak létre Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs megyére. Pedig nincs válságme-

nedzsment. De olyan vidékfejlesztési és gazdaságfejlesztési programot csináltak meg amihez 

ez kell. És benne vannak a megyei önkormányzatok, benne vannak a városi önkormányzatok, 

benne vannak a civil szervezetek, benne van a vidékfejlesztési minisztérium háttérszervezete, 

gazdaságfejlesztési minisztérium háttérszervezete, munkanélkülieket támogató, és még vállal-

kozók is be vannak vonva. S ennek a foglalkoztatás fejlesztési paktumnak a feladata az, hogy 

a megfelelő stratégián menve, lépéseken keresztül, a gazdaságot olyan állapotba tartsuk és 

hozzuk, ami a vidéknek megfelelő. Hajszálpontosan ugyanezzel a stratégiával végig lehet 

vinni az egészet. Még időt is nyernek és meg is menekülnek. 

 

Ferenczi Gábor: 

Köszönti az ülésen résztvevőket, majd elmondja, hogy nagyon jó érzés, hogy ennél az asztal-

nál mindenki abban érdekelt hogy a húsgyárat megmentse és hogy ez az 1000 munkahely, 

hogy dolgozók családjának a helyzete megoldódjon. Sajnálja, hogy nem két hónappal ezelőtt 

zajlott le már ez a beszélgetés Azt szeretné kérdezni, ha ez a szövetkezeti forma, amit 

Bocskay úr felvázolt nem megfelelő, nagyon rövid az idő, ez valóban igaz, de van-e más al-

ternatíva a megoldásra. Milyen lehetőség van? Hagyni kell-e hogy bedőljön a húsgyár, és 

ezek a gazdák nem jutnak a pénzükhöz, és egy dominó indul el a térségben. Úgy látja, hogy 

van egy konkrét javaslat, erre a szociális szövetkezeti formára, ami abszolút megvalósítható, 

mindenki érdekelt benne, viszont más lehetőség nincs. És ennek a szociális szövetkezet leg-

nagyobb előnye, azon túl, hogy ezek a munkahelyek megmaradnak az, hogy a gazdák is érde-

keltek lesznek abban a szövetkezet tagjaként, hogy egyrészről okafogyottá válik, hogy folya-

matosan pereket indítsanak, tüntetésekre kerüljön sor, mert ők is részesei az egész gazdasági 

szegmensnek, és abban lesznek érdekeltek, hogy hatékonyan működőképes legyen a húsgyár, 

és akkor fognak ők a pénzükhöz jutni. Azt gondolja, hogy nem a tartozás a lényeg, hanem az 

hogy hogyan lehet minél gazdaságosabbá tenni a húgysár működését a termelés növelésével, 

és tényleg nagyon fontos milyen önköltséggel tud dolgozni. Kérdése tehát, hogy van-e más 

lehetőség arra, hogy a húsgyárat megmentsük? 

 

Császár Endre elnök 

Egyértelműen a városnak az a feladata és célja, hogy a húsgyárat megmentse, a dolgozókat 

foglalkoztassa. Amin folyik a vita egy órája, hogy a csődhelyzet jogilag nem engedi meg azt, 

amit Bocskay József az anyagban, és a Bizottság előtt is bemutatott. 
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Bocskay József 

Véleménye szerint ez nem így van, mert megengedi. 

 

Császár Endre elnök 

A városnak egyértelműen a törekvése az, hogy a munkahelyeket megmentse, a gyárat meg-

mentse és az újra nagyhírű legyen, és visszaszerezze régi hírnevét. Ez egyértelmű. 

 

Bocskay László 

Elmondja, hogy véleménye szerint az elmúlt egy órában kellőképpen elbeszélgettünk egymás 

mellett, de mivel minden embernek a saját gyereke a legszebb és a legokosabb, ezért azt kell 

dicsérje. De emellett a kérdésekre nem igazán születtek meg a válaszok. Sok kis részlet el-

hangzott itt,  többször az is, hogy egy hét van, hogy a cég meg tud állapodni, ha nem tud meg-

állapodni akkor nincs miről beszélni. Elindul a felszámolás a cég ellen és ez a legrosszabb 

lehetőség. Hogy van e más alternatíva? Mindenkinek van alternatívája, és teljesen természe-

tes, hogy mindenkinek a saját alternatívája a legszebb és a legjobb, és az a megtámadhatatlan. 

Azon kívül még egy problémát lát, többször elhangzott, hogy az önkormányzatnak különféle 

vagyontárgyakat bele kell vinni ebbe a bizonyos szövetkezetbe, de a húsgyárnak nincs lehető-

sége semmilyen vagyontárgyat bevinni. Az önkormányzat, mint tulajdonos szerepel a hús-

gyárnál ezért kikövetkeztethető, hogy azokból kellene bevinni vagyontárgyakat, épületeket, 

egyéb ingatlanokat, amire banki jelzálog van bejegyezve. Ettől a pillanattól kezdve felmerül a 

kérdés, hogy mit lehet bevinni. Másrészt pedig arról volt szó, hogy közmunka programban 

történne az emberek foglalkoztatásának egy része. A közmunka program tudomásom szerint 

álláskeresőkre vonatkozik. Tehát 1100 embert elküld a gyár, bejelenti a munkaügyi központba 

majd utána megpróbálja közmunkára felvenni őket. Azonkívül az anyagban hivatkozott arra, 

hogy vannak olyan lehetőségek amikhez különböző munkaügyi támogatásokat vehetnek 

igénybe, ami nem igaz mert csődeljárás alatt álló cégek nem vehetnek igénybe semmilyen 

támogatást. 

 

Bocskay József 

De igaz, mert nem jó oldalról fogta meg a dolgot. Nem a Pápai Hús 1913. Kft.-nél kell a fog-

lalkoztatási támogatást igénybe venni, hanem az új szervezeti struktúrában. 

 

Bocskay László 

Egy hét múlva ha valaki úgy dönt hogy felszámolás, akkor tovább nincs miről beszélni. Úgy 

gondolom, hogy ez a stratégiai terv közép és hosszú távon működhet, de a mostani helyzetre 

ebben a pillanatban nem megoldás. 

 

Bocskay József 

Nem érti Bocskay Lászlót. Véleménye szerint nem beszéltek el egymás mellett. Folyamatosan 

elmondta, hogy milyen jogi lehetőségek vannak most. Ez a pillanatnyi jogi keretek között 

végrehajtható, kifejezetten szabályos, minden szempontból vizsgálható módon végrehajtható 

eseménysor. Három komplex dologról beszél egyszerre, folyamatosan párhuzamosan. Nem 

szabad csak egyet vizsgálni. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Kérdezi Bocskay Józseftől – mivel azt említette, hogy beszélt a gazdákkal – hogy a gazdákkal 

való megbeszélés esetleg vezetett-e arra, hogy ezt a szövetkezet alapítási folyamatot velük 

együtt elindította? 

 

Bocskay József 

Nem. 
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Dr. Péntek Árpád 

Kérdése, hogy ennek mi az oka? 

 

Bocskay József 

Válaszában elmondja, hogy azért nem indított el semmit, mert nem akart semmit csinálni ad-

dig, amíg az önkormányzat képviselőivel nem beszélt. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Kérdezi Bocskay Józseftől, hogy a gazdákkal arról tárgyalt-e, hogy ők a hitelezői igényről 

lemondanának annak fejében, hogy szociális szövetkezeti tagokká válnak. 

 

Bocskay József 

Válaszában elmondja, hogy nem, ő a gazdákkal csak beszélgetett. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Kérdezi, hogy akkor miért nem alapította meg a szövetkezetet a gazdákkal. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy amennyiben Dr. Péntek Árpád képviselőnek ez a kérése, abban az esetben 

hétfőre megalapítja a szövetkezetet a gazdákkal. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Elmondja, hogy ő ezt nem kérte, nem kérheti, nem dönthet afelől, hogy Bocskay úr milyen 

szövetségre lép a gazdákkal. Véleménye szerint Bocskay úr azt tesz, amit akar. Kérdezi 

Bocskay Józseftől, hogy tudja-e milyen hitelezői igény lett bejelentve a céggel szemben, ösz-

szegszerűen. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy jelen pillanatban úgy tudja, hogy olyan másfél milliárd forint körül jár ez az 

összeg. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Felkéri Gerencsér Ferenc urat, hogy válaszoljon arra a kérésre, hogy mennyi az elismert visz-

szaigazolt hitelezői igény. 

 

Uzsoky András 

Elmondja, hogy ő, mint jelenleg a cég ügyvezetője, a csődtörvényben meghatározott tisztség-

viselő nem szeretne semmi olyan információt egy nem zárt ülésen előadni, amit nem gondol, 

hogy egy nem zárt ülésen előadható. Részletekről nem beszél 

 

Császár Endre elnök 

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy mivel minden hitelezőnek is ki lett küldve erről egy anyag, 

nagyságrendileg nyugodtan beszélhet erről bárki. 

 

Ferenczi Gábor 

Elmondja, hogy mindenki abban érdekelt, hogy a céget ne hozzuk olyan kellemetlen helyzet-

be, hogy olyan számokat hoz nyilvánosságra, amelyek a piaci szereplők szemében már a céget 

csődként tüntetik fel. Arról beszéljünk, hogy lehet megmenteni a gyárat, azért van itt minden-

ki. 

 

Uzsoky András 

Elmondja, hogy amit a Bocskay úr mondott az teljes mértékben, nagyságrendileg is téves. 
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Bocskay József 

Elmondja, hogy őt nem érdekli mennyi a pillanatnyi tartozás. Ha gondolja a tisztelt bizottság, 

ezt a gazdáknak is elmondja. 

 

Dr. Péntek Árpád 

Elmondja, hogy a Bizottság az önkormányzatot képviselve tulajdonosként jár el és úgy is vi-

selkedik. A gazdákat ez 6 nap múlva érdekelni fogja. 

 

Uzsoky András 

Elmondja, hogy amennyiben Bocskai úr úgy gondolja, hogy ez megvalósítható anélkül, hogy 

a cég a jogi kereteiből ki kell hogy törjön, amit nem szeretne senki, mert azt a helyzetet már 

nem a Ptk. hanem a Btk. tárgyalja, akkor szíveskedjen hozzálátni. Saját hatáskörébe csinálja 

meg, ha segíti ez a gyárat. De ha Bocskai úr önállóan is el tudja indítani a megmentő folyama-

tot, akkor ez ellen nem lehet tiltakozni, ha ez segít meg fogják köszönni, de segíteni jelen 

helyzetben ebben nem tudnak. A cég menedzsmentje abszolút a tulajdonos elképzeléseinek a 

megvalósítását csinálja. 

 

Ferenczi Gábor 

Kérdése, hogy azon túl, hogy a hitelezőkkel megtörténik-e az egyezkedés, van e konkrét el-

képzelés arra, hogy hogyan lehet ezt a céget akár rövid akár hosszabb távon hatékonyan mű-

ködőbbé tenni. 

 

Uzsoky András 

Elmondja, hogy reorganizációs tervben ez le van írva. Ez egy húsz oldalas anyag. Konkrétu-

mok vannak benne, csak ehhez a reorganizációhoz nagyon sok pénz kell. Ezt tanítják minden-

hol a világon. 

 

Ferenczi Gábor 

Elmondja, hogy az rendben van, hogy a termékskálát át kell alakítani, de ettől azok a hitele-

zők, azok a gazdák akik szállítják a húst nem lesznek kifizetve. Őtőlük viszont a másik olda-

lon azt várják el, hogy mondjanak le a kintlévőségeik nagy részéről, mert ez is benne van a 

tervben. De a szövetkezetnek az lenne az előnye, hogy annak a gazda is tagja lesz. 

 

Császár Endre elnök 

Biztosan tudja mindenki a jelenlévők közül, hogy ez eddig is így volt. A gazdák eddig is tu-

lajdonosai voltak a Pápai Hús 1913. Kft.-nek, mint a Nyugat-Agro tulajdonosai, tehát a Nyu-

gat-Agro be tudta volna folyásolni ezt a folyamatot. A kérdés, hogy valóban újból összeállná-

nak-e a gazdák egy szövetkezetbe, mert a Nyugat-Agro nak ugyanúgy tartozik a Pápai Hús 

1913. Kft. mint más beszállítóknak. Minden a gazdákon múlik. Ha a gazdák azt mondják, 

hogy ezt a tervet elfogadják, amibe pontos számok vannak, és mint már elhangzott, a város 

április 18-án megbízott egy válságkezelő céget, aki profi, és komoly anyagot tett le, számsze-

rűleg elemezte az egész kialakult helyzetet, ezt az anyagot átadta a jelenlegi menedzsmentnek, 

akik ugyanezen az úton próbálnak haladni tovább, de itt számok vannak és a reorganizációs 

tervben pontosan le vannak fektetve, és mindenkinek az a célja, hogy a beszállítók, legfőkép-

pen az élőállat beszállítók, valamilyen formában valamikor megkapják a pénzüket. Hiszen a 

cég további működésének is ez az alapja, a beszállítókkal való további együttműködés. A re-

organizációs terv nem azt írja le, hogy a gazdákat nem szolgáljuk ki.  
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Dr. Péntek Árpád 

Elmondja, hogy nem szabad elfelejteni, hogy a hitelezőknek, csak egy része beszállító, van-

nak más hitelezők is. Az önkormányzat nem csak tulajdonos, hanem az egyik legnagyobb 

hitelező is. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy amikor elvállal egy projektet, akkor abban van egy olyan felelőssége, hogy 

elvárható gondosság elvével álljon hozzá mindenhez. A tulajdonosoknak pedig a saját érde-

kükben elvárható gondossággal és jó tulajdonosként kell ezekhez a dolgokhoz hozzááállni. 

Bocskay úrnak elmondja a kérdésére a választ, hogy ha létrehoz egy szövetkezetet, amibe 

beviszi a megfelelő struktúrájú menedzsmentet és a tulajdonosi kört, az utolsó rezdüléseiről is 

értesülni fog. Nem úgy mint ahogyan az elmúlt 2-3 évben történt. Értve ez alatt azt, hogy az 

előző cégvezetés milyen módon hozta össze ezt az óriási veszteséget. 

 

Pingiczer Sándor 

Elmondja, hogy ő nem jogász és nem húsipari szakember, de nyomon követi régóta a gyár 

működését, véleménye szerint a legfontosabb kérdés az, hogy ez a milliárdos nagyságrendű 

hitelezői igény úgy terelhető-e valami normális mederbe, hogy haladékot adnak a hitelező 

gazdák arra, hogy továbbműködjön a cég. Ha a cég tovább működik, akkor a reorganizációs 

terv, lehet olyan perspektíva hogy a cég egy idő után nem fog veszteséget termelni. De a pil-

lanatnyi helyzetben most nem ez a leglényegesebb, hanem az, hogy van ez a milliárdos nagy-

ságrendű tartozás, és ezt kellene valahogy kezelni. A gazdák már abba sem mentek bele, hogy 

a tartozás 70%-át kapnák meg. Mostani helyzet szerint 5%-át kapnák meg, 40 %-ot akkor, 

amikor az értékesíthető vagyontárgyak pénzre válthatóak lettek. Ez a másik nagy kérdés, amit 

nyilvánvalóan a gazdák is észlelnek, hogy az ingatlanpiac eléggé beállt. Az a kérdés még vé-

leménye szerint, hogy állami segítség nélkül, hogy lehetne ezt a tartozást kiegyenlíteni. A 

szövetkezet ötlete nem rossz, csak az egy távolabbi időben lenne megvalósítható. Amennyi-

ben a hitelezők nem fogadják el a cég javaslatát, akkor utána automatikusan jön a felszámo-

lás, ami azt jelenti, hogy hiába  az önkormányzat papíron tulajdonos, itt az állam a tulajdonos, 

mert hogy 5,2 milliárdos állami bankhitel van a cégen, tehát abban a pillanatban ráteszi a ke-

zét a bank, megpróbálja eladni a meglévő vagyontárgyakat, amire elég kicsi az esélye termé-

szetesen, sem a bank nem jut a pénzéhez, sem a cég nem jut a pénzéhez, sem pedig a beszállí-

tók. Ez a lehető legrosszabb. Egy megoldást lát ebben a helyzetben, szerezni kell 1-2 milliár-

dot, akár állami támogatást, és megadni azt a lehetőséget hogy a cég működjön, és mindenki 

visszakapja egy hatékony termelésből a pénzét, megmaradnának a munkahelyek és a disznó-

tartók is beszállíthatnának a továbbiakban is. 

 

Bocskay László 

A szállítói tartozások kapcsán elmondja, hogy nem szaban elfelejteni, és ez a jelenlegi me-

nedzsment javára kell hogy legyen írva, hogy a szállítói tartozások 50%-a ki lett fizetve, és 

ehhez viszonyítva a mostani ajánlat nem tűnik annyira tisztességtelennek. Igaz az is, hogy ki 

kellet volna rég fizetni az egészet, de ez nem az ő hibájuk, hogy ezt nem tudták megtenni. Ők 

pillanatnyilag mentik ami menthető. Ezenkívül Bocskay Józsefnek felteszi azt a kérdést, hogy 

miért bízzon meg őbenne jobban, mint az Uzsoky úrban. 

 

Bocskay József 

Válasza a kérdésre, hogy nem kell. 

 

Orbán Imre 

Elmondja, hogy az előző menedzsment idején is tulajdonos volt az önkormányzat, ezért vala-

mi kis rálátása azért mégiscsak volt az önkormányzatnak a dolgokra. Politzer Józsefet 2011-

ben magas állami kitüntetésben részesítették a pápai húsgyárban végzett kimagasló munkájá-
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ért. Ott volt, mikor átadták az elismerő oklevelet a veszprémi megyeházán. Gondolja, hogy ők 

megvezették az önkormányzatot, megvezették a kormányzatot amikor tavaly jelezték, hogy 

probléma lehet a Pápai Hús 1913. Kft.-vel. Ha a gazdák teljesítették amit vállaltak, sertést 

hoztak a pápai húsgyárnak, amit a gyár feldolgozott, termékeit értékesítette, abból bevétele 

volt, akkor abból valamit a gazdáknak vissza is kell csorgatni. Ezek az emberek azt várják el, 

hogy amit ők teljesítettek azért megkapják a bérüket. Azokkal a gazdákkal beszéltünk, akik 

felé a legtöbb tartozás áll fent van. Azt mondták, ha őket kifizetik, szállítanak továbbra is. A 

pápai húsgyár akkor fog működni ha a gazdák ki lesznek fizetve és továbbra is szállítanak ide 

disznót.  

Van egy másik kérdése is mégpedig hogy lesz-e vágás a pápai húsgyárban, amikor megtörté-

nik ez az átalakulás. Mert ha azt mondja a cég hogy csak 5%-ot és 40%-ot fizet ki, akkor a 

pápa környéki sertéstenyésztők ide egy büdös disznót sem fognak behozni. Mi lehetséges, 

megveszi a cég a disznót Szlovákiában, vagy Dániában és azt dolgozza fel, vagy pedig itt Pá-

pán nem lesz vágás. Erre várja a választ, lesz-e vágás Pápán. Honnan lesz a hús, ha ezek a 

gazdák nem kapják meg a pénzüket? A gazdáknak ki kell fizetni a takarmányt, az embereket, 

az ÁFÁ-t be kell fizetni, nem lesz, aki sertést szállítson. Ezáltal tönkremegy az egész sertés-

tartás itt a Kisalföldön, és Pápa környékén. 

 

Unger Tamás 

Először arra válaszol, hogy Politzer úr miért kapott kitüntetést. Egy sikeresen működő gyár 

vezetésére kapta ezt a kitüntetést, akkor amikor megkapta, akkor a 2008-2009-es újraalapítás 

után levő 2 évben ez egy nyereséges gyár volt, ami alapján az ő érdemeit elismerte bárki ezzel 

a kitüntetéssel. Az hogy utána az önkormányzat, a tulajdonán keresztül milyen információk-

hoz jutott a gyár működéséről, ez egy olyan összetett kérdés, amire nagyon-nagyon nehéz 

válaszolni. Természetesen a megfelelő információkhoz hozzájutott, megkapta az üzleti terve-

ket, beszámolókat, amelyek alapján a megfelelő döntést az a bizonyos szerv, ami erre jogosult 

volt meghozta. Beszámolót elfogadta, üzleti tervet elfogadta. Ezekben a dokumentumokban 

egyébként alapvetően is látszik, hogy a 2 év az újraalapítás után sikeres volt. Jött egy válság, 

egy kereslet visszaesés, ami alapvetően befolyásolta a piaci dolgokat a húsgyár szempontjából 

is. Az hogy ki hibázott, ki nem végezte megfelelően a dolgát, azt majd a megfelelő fórumo-

kon el fogják dönteni. A Pápai Önkormányzat abban érdekelt, hogy a 100%-át kifizesse a 

beszállítói tartozásoknak, és most itt az élő állat beszállítókról beszélünk, de nem csak az élő 

állat beszállítókról beszélünk, hanem a nem élő állat beszállítókról. Természetesen az önkor-

mányzat saját dolgairól is szó van ebben, meg a vízdíjról. Az a lényeg, hogy ezt maradéktala-

nul kifizessük. Az egész adósság állományról beszélhetünk. Az a cél, hogy az egész adóság 

állomány eltűnjön mindenki hozzájusson ahhoz a pénzhez, ami jár neki. Volt egy másik aján-

lat, ami komoly felhördülést okozott a gazdák részéről is. Az akkori viszonyok között egy 

olyan ajánlat volt, ami realizálhatónak tűnt. Ez nem tudott megvalósulni a megállapodások 

hiányában. A mostani ajánlat pedig a mostani helyzetet tükrözi. A mostani reorganizációs 

tervnek a része. Az a terv, amiről itt ma beszélünk – visszakanyarodva a napirendhez –, egy 

reorganizációs tervet az önkormányzat elé tártak, amit az úgy ítélt meg, hogy nagyon komoly 

szakmai előkészítő munka alapján a megfelelő számokat tükrözve készült. Ezt a képviselőtes-

tület is elfogadta. Ebben akkor az önkormányzat úgy látta, hogy mindenféle garancia meg van 

arra, hogy a gyár hosszútávon is működőképes legyen, természetesen a munkahelyek első 

helyen és hogy a gyár a továbbiakban is működjön, ez volt a célja az egész tervnek, és tovább-

ra is természetesen ez a célja. Elmondja, hogy nem látja, hogy ez a lerakott anyag bármiben is 

mást tudna mutatni mint az elfogadott, és már említett reorganizációs terv. Ez az anyag nem 

kellőképpen kidolgozott még ebben az állapotában, de ez is említésre került már. Nagyon fon-

tos kimondani a jelenlegi helyzetben, hogy a gyár a gazdasági társaságra vonatkozó törvény 

szerint működik. Nem lehet, nem szabad semmilyen más szociális tevékenységet érintő törvé-

nyekkel összekeverni. Nem lehet integrálni őket. Amíg ez a társasági forma van addig a meg-

felelő törvények alkalmazása mellett működhet csak a cég. Nyilván lehet a teljes reorganizá-
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ció után egy megoldási lehetőség és felmerült, hogy milyen megoldási lehetőség van. Lehet ez 

egy megoldási lehetőség, de jelenleg az látható, hogy nem a szervezeti forma, nem a tulajdo-

nosi kör a lényeg és a probléma ebben a dologban, hanem a felhalmozott adósság állomány, 

amellyel az a cél, hogy 100%-ban kifizetésre kerüljön. Hogy utána hogy alakul át arra már 

elfogadott tervek vannak. Természetesen ha valakinek van olyan ötlete, ami segíti ennek a 

megvalósítását, olyan dologgal tudja kiegészíteni ezt, ami jó pályára tudja állítani a céget, azt 

az önkormányzat szívesen fogadja, eddig sem zárkózott el semmiféle javaslat elől, ami ezt 

elősegítette volna. Ki kell mondani, hogy a társaság eddigi vezetői, mostani vezetői is hivat-

koztak munkaerő piaci dolgokra, szociális dolgokra, olyan lehetőségeket kihasználtak, ame-

lyeket ki lehetett használni. Foglalkoztatás vonatkozásában is, támogatás vonatkozásában is. 

És már elhangzott hogy ezek a gazdák is komoly részesei voltak a gyárnak akiknek ilyen for-

mán ugyancsak információik voltak a társaság működéséről akár az ügyvezetőn keresztül, 

illetve a menedzsmenten keresztül is kellett, hogy legyen. Másik kérdés az, hogy ezek az in-

formációk mennyire voltak helytállóak, vagy mennyire nem. 

 

Bocskay József: 

Elmondja, hogy a csúsztatások, félreértések, mellébeszélések sorozatát hallotta ma. Egyrészt 

az sem igaz, hogy egy reorganizáció csak pénzbe kerülhet. Ez egy alapvető tévedés. Szeret-

ném felhívni a figyelmét minden jelenlevőnek a tőzsdecápák folyamatkezelésére, amikor fel-

vásárolnak egy céget, feldarabolják és túl adnak rajta egy jelentős haszonnal. Akkor most mi-

ért kell arról beszélni, hogy ez a javító csomag és ez a megoldási probléma mindig csak pénz-

be kerül és nem lehet másképpen megoldani? A másik oldala a dolognak, hogy mindenkinek a 

saját gyereke a legkedvesebb. Szeretné megemlíteni, hogy azért jött el ide és azért írta ezt a 

mentőcsomagot, mert Pápa városát szereti. Szívesen dolgozott itt, szívesen élt itt. A Pápai Hús 

1913. Kft.-t egy értékelendő munkahelynek tartja, az itt dolgozó embereket értékes emberek-

nek tartja ahhoz,hogy ne kerüljenek az utcára. Az a reorganizációs program, ami elkészült, 

nem tudja, hogy mit tartalmaz, de ha csak egyetlen fél sor van abban, hogy bármit is el kell 

adni, ami jelen pillanatban a gyárnak tulajdona vagy a gyárhoz tartozik, és bármit is csak le 

kell építeni, vagy egyetlen dolgozót is el kell küldeni, akkor én azt a reorganizációs programot 

nem tudom elfogadni. Jelen pillanatban nem egy reorganizációs programnak van létjogosult-

sága. Ez nagyon nagy tévedés. Bármelyik pillanatban bármikor be lehet avatkozni bármilyen 

programba. Holnap ha kitör a szíriai háború, akkor senki nem fogja megkérdezni hogy mit 

változtassanak az életükön, mert meg fog változni magától. Ha hivatalos felkérést kap arra, 

hogy megfelelő szinten ki legyen dolgozva ez a anyag, akkor kaphatnak belőle egy 300 olda-

las anyagot. Ami teljesen mást fog tartalmazni, mint a mostani reorganizációs program. Ez itt 

az önkormányzat felelőssége, hogy az elkövetkező időszakban hány ember fog az utcára ke-

rülni és milyen problémával fog küzködni a pápai önkormányzat, meg a dolgozók. Meggyő-

ződése, hogy meg lehet ezeket az embereket menteni és nem kell akkora reorganizációs költ-

séggel számolni, mint amivel egyébként számoltak. Jogi lehetőség meg van. Az önkormány-

zat kezében van a döntési jog és felelősség, hogy ezt megtegyék. Ennek alapján pedig minden 

dolgozót foglalkoztatni lehet tovább, minden beszállító tartozását a megfelelő időben a meg-

felelő keretek között ki lehet fizetni, és nem kell megválni semmitől és még az önkormányzat 

is ki tud bújni abból a problémából, amiben jelenleg van. Fel nem foghatja hogy miért akar-

nak ebbe beleragadni. Mert bele fognak ragadni. 

 

Unger Tamás 

Elmondja, hogy az önkormányzat nem szeretne beleragadni ebbe a problémába. Nem tudja 

azt elfogadni, hogy egy reorganizációs terv alapból kizárják azokat a lehetőséget, esetleg 

bárminek az eladását, amelyek ebből a szempontból feleslegesek. Itt az, hogy úgy hagyjuk 

meg az egész gyárat abban a formájában, ahogy van, mert az úgy jó, ez a reorganizációs ter-

vek alapvető megtagadása. Hisz ezeknek az a lényege, hogy újraszervezze és ésszerű elvek, 

gondolkodás mentén állítsa fel ennek a gyárnak a működését. Azt hogy eladni kell, vagy nem 
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kell eladni, ebből a szempontból részletkérdés, de az hogy ezt alapvetően kizárjuk, ez egy 

korszerűtlen gondolkodás. Hiszen azért azt kell hogy mondjuk, hogy a Pápai Hús 1913. Kft. 

ebben a formájában egy kicsit reorganizációra szorul. Ez ebben a formájában nem tud tovább 

működni. 

 

Bocskay József 

Elmondja, hogy szerencsés helyzetben van, akinek nem kellett átélnie, amit neki. Több ilyen 

cégnek az agonizálását és haláltusáját végignézte és látta, tudja mit jelent. Ha a Pápai Hús 

1913. Kft.-tól egy gazszálat is eladnak az udvarról, az nem a Pápai Hús 1913. Kft. érdekeit 

szolgálja, és nem a pápai önkormányzat érdekeit fogja szolgálni. Az egy más kérdés, hogy át 

kell szervezni és megfelelő módon kell szervezni a gyárat. De ha onnan egy gépsor, egy 

üzemrész vagy bármi lebontásra, leállításra kerül, nagy valószínűség szerint soha többet az 

életben nem fog tudni működni. Egy ilyen reorganizációs programot, bármilyen számok is 

vannak benne, bárki is állította össze nem tart elfogadhatónak. Mert látott több tíz olyan élel-

miszeripari üzemet, amelyet előtte 1 milliárd forintért adtak el és 2 hónap múlva bezárták. 

Azért mert ilyen bátran nyilatkozni ezekről a dolgokról, mert ezt tapasztalta, végigélte. A je-

lenlévőknek még fogalmuk sincs arról mi fog következni 2-3 év múlva. Elmondja, hogy ő az 

önkormányzat és a város érdekében akar segíteni. Erre a megbeszélésre hosszú évekig emlé-

kezni fog mindenki. 

 

Császár Endre elnök 

Megkérdezi, hogy egyéb kérdés hozzászólás van-e. Megállapítja, hogy az előterjesztéssel 

kapcsolatban egyéb kérdés, hozzászólás és észrevétel nem érkezett, majd ezt követően a vitát 

lezárja 

 

Ezt követően a bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a 

következő határozatot hozta: 

106/2013. (VIII.30.) GB határozat 

Pápa Város Önkormányzatának Gazdasági Bizottsága a 

Pápai Hús 1913. Kft. „cs.a.”-val kapcsolatos mentő cso-

mag című anyagot megtárgyalta, de ebben a formában 

nem fogadja el. 

 

Több napirend nem lévén a bizottság elnöke a nyílt ülést 10
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 órakor bezárta.  

 

K.m.f. 

 

 …………………………………. …………………………………………. 

 Császár Endre Zsegraics Gyula 

 elnök bizottsági tag 


