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Tisztelt Szurovecz Illés Úr! 

 

A T-Szol Csoport nevében a feltett kérdésekre az alábbi összefoglaló választ adjuk: 

 

Elsősorban szeretnénk hangsúlyozni, hogy az adatszolgáltatást nem tagadta meg egy 

Leányvállalat sem, mindössze türelmet kértünk, amíg a jogi kérdéseket megnyugtatóan 

nem rendezzük. A jogi aggályok csak egy pontja a 2011. évi CXII. törvény, mivel a 

Polgármester Asszony által kért információk biztosításának megvannak a jogszabályokban 

rögzített menetei.  

 

A T-Szol Zrt. holding vállalatai 2022. októberében kezdték el a 2023-as év tervezését. A 

munkaértekezleteken, üléseken Polgármester Asszony vagy delegáltja részt vett. A 

jegyzőkönyvek bizonyítják, hogy semmilyen érdemi adatkérés vagy kritika részükről 

ebben a folyamatban nem volt, a felmerült kérdéseikre megkapták a válaszokat, illetve a 

kiegészítő adatokat.  

 

Polgármester Asszony 2022. decemberében a 2023-as év tervezésével kapcsolatos 

munkaértekezletet tartott. Ezen az értekezleten az egyes Társaságok terveit elemezték, és 

tisztában volt az előzetes üzleti tervekben számolt premisszákkal is (pl.: 20%-os bérfejlesztés -  

később a januári közgyűlésen is példálózott ezzel a számmal - , villamos energia akkor aktuális 

ára (nettó ~270 Ft/KWh), stb.), így tudomásuk volt arról, hogy az előzetes támogatási igények 

miért növekedtek meg ilyen mértékben. Polgármester asszony januárban csak a Polgármesteri 

Hivatal általános működésével kapcsolatosan 3 milliárd Ft-os költségvetési igényt terjesztett 

elő, míg a teljes T-Szol Csoport előzetes igénye volt közel 3 milliárd Ft, amiben a teljesség 

igénye nélkül benne van a közterületek karbantartása/tisztántartása, a helyi tömegközlekedés, 

hóeltakarítás, kulturális intézmények üzemeltetése, a városi fürdő és uszoda üzemeltetése, mely 

területek szinte mindegyikét erőteljesen sújtja az energiaválság és a magas infláció. 

 

Mindezen folyamat alapján érthetetlen a további polgármesteri vitatott adatkérés, mely nem a 

2023. évi költségvetés megalkotását támogatja, hanem évekre visszamenőleg olyan részletező 

adatokat kér, melyek érdemben nem befolyásolják a munkát és rendelkezésére állnak 

Polgármester Asszonynak, még akkor is, ha nem is az őáltala kívánt rendszerezésben. Az adatok 
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rendszerezésére azonban közel kétszázötven fős hivatali apparátus áll rendelkezésére. A 

Társaságok a kapott támogatásokkal részletesen és minden jogszabálynak eleget téve 

elszámolnak minden évben. Ezeket az elszámolásokat egyetlen egyszer sem vitatta az 

önkormányzat. Ezen kívül részletesen ismerik a Társaságok üzleti terveit, mérleg 

beszámolóit, bármikor betekinthetnek a főkönyveikbe és minden ellenőrző testületben, 

felügyelőbizottságban, szakbizottságokban lehetőségük van az adatok és információk 

megismerésére. 

 

A T-Szol Csoport részéről sem elegánsnak, sem hatékonynak nem tartjuk, hogy a 

Társaságokkal kapcsolatos problémákat a város vezetője nem a számtalan egyeztetés 

valamelyikén, hanem a tényeket sokszor igencsak nagyvonalúan kezelő Facebook 

videókban/posztokban osztja meg, melyekre válaszolni a politikába való belesodródás veszélye 

nélkül nem tudunk, és nem gondoljuk, hogy ezeknek az online kirohanásoknak igazán a vélt 

vagy valós problémák megoldásának keresése a célja.  

 

Polgármester Asszony jól láthatóan politikai vitát kíván gerjeszteni olyan felvetésekkel, 

miszerint „politikai állások” vannak a holdingnál, vagy éppen szerinte „vízfejek”. Míg 

tudomásunk szerint a Hivatal alkalmazásában állnak olyan tanácsadók, akik politikusok, vagy 

politikai aspiránsok.  

Továbbá minden egyes tagvállalati vezető (ügyvezető) állásról a városi testület döntött, a 

döntésnek része volt a javadalmazásuk is, melyekhez a jóváhagyott szabályzat az irányadó. 

Ezen tények fényében lehetetlen azt állítani, hogy nem ismer valamilyen javadalmazási elemet.  

 

A vállalatcsoport mindig kiemelten kezelte a diszkriminációmentes munkakörnyezet 

kérdését, amelynek része, hogy hátrányos megkülönböztetés senkit ne érjen, így fontos az 

egyenlő bánásmód eltérő politikai vagy más vélemény esetén is. Számunkra az a fontos, 

hogy például egy buszvezető balesetmentesen, jól vezessen és nem az, hogy ellenzéki vagy 

kormánypárti-e. 

 

Azt érezzük, látjuk, hogy a folyamatosan megjelenő, Polgármester Asszonyhoz köthető és a T-

Szol Csoportot rossz színben feltüntető hírek ártanak a Társaságoknak. Elbizonytalanodnak a 

munkavállalók és eltántorítják az újonnan pályázó munkatársakat, az üzletfeleinkben 

kérdéseket vetnek fel, bizalmatlanságot generálnak. A Társaságok folyamatos 

alulfinanszírozottsága, valótlan kritizálása a közfeladatok ellátása során veszélyezteti a város 

működését.  

 

Ha Ön tisztán akar látni, akkor javasoljuk, hogy kérdezze meg a város vezetőit, hogy miként áll 

a városi költségvetés, miként függ a közfeladatot ellátó kb. félezer család megélhetése ettől. 

Ugyanis jelenleg a T-Szol Csoport mindent megtesz, hogy a legnagyobb megrendelőjétől az 
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önkormányzattól – pontosabban a költségvetést előkészítő Polgármester Asszonytól - világos 

választ kapjon, hogy a 2023. évi megrendelések területén mi várható, azokat miként készíti elő. 

Jelenleg nincs költségvetése a városnak, a Polgármester Asszony által előterjesztett javaslatok 

pedig november óta egyáltalán nem mutatnak a megoldás irányába. Sokkal inkább az a kérdés 

merül fel, hogy nem ezt a rendkívül kínos helyzetet akarja-e a városvezetés ezzel a művileg 

előállított politikai cirkusszal elfedni? 

 

A teljes körű és alapos felkészülés érdekében javasoljuk, hogy a helyszínen tájékozódjon, 

melynek érdekében felajánlunk egy beszélgetést a T- Szol Zrt. székhelyén.  

Szívesen látjuk és válaszolunk minden felmerült kérdésére! 

 

Válaszaink egyértelműen jellemzik és feltárják a helyzetet, ám csak teljes egészében és 

összefüggésében értelmezhetők. Ennek okán, ha a válaszainkat újságcikk írásához kívánja 

felhasználni, a teljes egész, változtatás nélküli megjelenéshez járulunk hozzá, vagy ha 

részleteket közöl csak, akkor a velünk egyeztetett verzió megjelenését engedélyezzük. Mindezt 

a Társaságok jó hírnevének, dolgozóink és a város érdekeinek figyelembevételével kérjük. 

 

 

Tatabánya, 2023. január 31. 

 

Tisztelettel: 

 

 a T-Szol Csoport Vezetősége 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Címzett 

2. Irattár 
 


