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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 13 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP), a vizsgálóbizottság társelnöke, a továbbiakban
ELNÖK: Jó napot kívánok! Tisztelettel üdvözlöm a megjelenteket a - rövid nevén csak -
cukoripari privatizáció vizsgálatával foglalkozó eseti bizottság mai ülésén. Az ügyrendünknek
megfelelően váltott levezető elnöki feladatkörben végezzük a munkánkat. Az első ülést az
ügyrend elfogadásánál Font Sándor társelnök úr vezette, ma, a vizsgálati programról, illetve a
meghívottak köréről szóló ülés levezetése az én feladatom. Először jelentést kérnék a
bizottság szakértőjétől a határozatképességről. (Horváth Zoltánné: Mindjárt hozom az
aláíróívet.) Tekintettel arra, hogy az anyag nincs itt az elnökségi asztalnál, szemmel
megállapítom, hogy a bizottság határozatképes, ahogy a nagyteremben mondják, a szemmel
látható többség jelen van, a helyettesítési megbízásokat is tekintve a bizottsági ülés
határozatképes.

Akkor a kiküldött meghívónak megfelelően javaslatot teszek a bizottság napirendjére:
ez a bizottság vizsgálati programjának elfogadása, illetve a meghívottak köréről állásfoglalás.
Kérem, hogy aki ezzel a napirenddel egyetért, az ezt kézfeltartással jelezze. (Szavazás.)
Köszönöm, megállapítom, hogy az eseti bizottság egyhangúlag elfogadta ezt. (Horváth
Zoltánnénak:) Máskor majd kérek egy számszerű jelentést a kezdésre, hogy hányan vagyunk.

A vizsgálati program megvitatása, tárgyalásának ütemezése

Bizottsági vita

A napirendi pontunk tehát a vizsgálati program elfogadása. Ehhez az ügyrendünknél…
(Ivanics Ferenc jelzésére:) Tessék, a képviselő úr kért szót.

IVANICS FERENC (Fidesz): Elnézést, elnök úr, hogy már most közbeszólok. Tisztelt
Bizottság! A vizsgálati program megvitatása, tárgyalásának ütemezése van, az „elfogadás”
szó a jelenlegi előkészítési fázisban nem biztos, hogy megfelelő. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen a kiegészítést. Ez természetesen az én előterjesztésem
volt, amit elfogadott a bizottság, a vizsgálati program elfogadását megelőzi a vizsgálati
program megvitatása, a javaslatok megvitatása. Én tehát úgy érzem, hogy nincs ellentmondás
a között, amit a képviselő úr előterjesztett, illetve a között, amit a határozatban elfogadtunk.
Ha a végén az lesz, hogy a bizottság ma nem fogad el vizsgálati programot, az természetesen
egy állomása a bizottsági munkának. A munkát azzal kezdjük, hogy a lehetséges vizsgálati
szempontokat megtárgyaljuk. (Ivanics Ferenc jelzésére:) Tessék!

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Szigorúan ügyrendi menetben
szeretném mondani - és elnézést, hogy ezzel töltjük az időt, csak szerintem ez fontos -, hogy a
levezető elnök az előterjesztett napirendet teszi fel szavazásra, nem hangzott el, hogy
módosító javaslat van, a szó szerinti javaslatban pedig „A vizsgálati program megvitatása,
tárgyalásának ütemezése” kifejezés szerepel. „A vizsgálati program elfogadása”, mivel egy
jelentős anyagról van szó, amit a múlt ülésen be is emeltünk az szmsz-be, azt gondolom, itt
nem szerencsés, mert ebben az esetben a kiküldött napirendi ponttól való eltérésről beszélünk,
és az mást jelent. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Igaza van, igaza van a képviselő úrnak. Tekintettel arra, hogy bejelentés
nélkül módosító indítvánnyal éltem, most akkor bejelentem, hogy a módosító indítványom az,
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hogy a vizsgálati program megvitatása, tárgyalásának ütemezése és elfogadása. (Font Sándor:
Ügyrendi észrevételem van.) Tessék!

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Elnézést kérek, kénytelen vagyok ügyrendi
észrevételt tenni. Szavaztunk a napirendi pontról - ez az első észrevételem -, és mindig a
szavazás előtt van lehetőség napirendipont-módosításra. Most nem azért akarom ezt
részletezni, hogy lezárásra vagy nem lezárásra sor kerülhet-e a vizsgálati program
tekintetében, hanem mert lehet, hogy vagyunk itt többen, akik több vizsgálóbizottságban is
részt vettek, én magam kettőt is vezettem elég hosszú ideig, és ebbéli tapasztalatom azt
mutatja, hogy a vizsgálat elindítása közben kerülhetünk olyan fordulathoz, olyan
csomóponthoz, amely megváltoztatja az eredeti elképzeléseinket, és roppant nehéz egy
határozati javaslattal lezárt vizsgálati programot átfogalmazni. Megtehetjük ezt, de utána
folyamatosan ezt a határozatunkat kell majd módosítanunk, hogyha el akarunk térni a netán
most megfogalmazott vizsgálati ütemezéstől. Ebbéli tapasztalatom, mondom, inkább az, hogy
a bizottság döntsön abban, hogy a beérkezett szakértői javaslatokból - és ahogy látom, a
társelnök úr is tett egy javaslatot -, ezekből az anyagokból határozzuk meg az induló
lépéseket, az induló lépések következtében pedig a várható második lépésben, hogyha az
induló lépésben elvárt anyagmennyiség netán megérkezik, vagy netán meghallgatásra kerül
sor, majd döntünk, hogy mit szeretnénk tenni, tehát ha ez bekövetkezik, akkor annak mi a
folytatása. Ezért volt véleményem szerint ez a napirendi pont helyesen megfogalmazva, hogy
a vizsgálati program megvitatása és tárgyalásának ütemezése. (Hanó Miklós: Igen.) Tehát az
„ütemezés” szót sokkal helyesebbnek tartanám ez esetben is megfogalmazni, mint hogy egy
lezárt vagy tematikus pontokba foglalt vizsgálati menetrendet állapítanánk meg önmagunknak
- ezzel bezárnánk a saját mozgásterünket. Ezért az ügyrendi javaslatom az, hogy maradjunk az
egyébként már elfogadott napirendi pont szövegszerű megfogalmazásánál.

ELNÖK: Köszönöm, társelnök úr. Nem szeretném, ha ezen az ügyrendi kérdésen
megállna a probléma, ugyanis az elfogadott ügymenetünk szerint a bizottság elfogadott
vizsgálati program birtokában kezdheti meg a munkáját. Tehát ha most hetekig elvitatkozunk
azon, hogy mit vizsgáljon a vizsgálóbizottság még, milyen tárgyalási ütemezésben tárgyaljon,
és nem fogad el a mai ülésen egy vizsgálati programot, akkor az én értelmezésem szerint nem
kezdheti el a munkáját. Tehát a vizsgálati program alapján végzi a tevékenységét. Tehát akkor
gyakorlatilag hetekig vagy jó néhány bizottsági ülés azzal fog eltelni, hogy magát a vizsgálati
programot vitatja a bizottság. Ehelyett, én azt gondolom, hogy az elfogadott napirendünknek
megfelelően a mai nap igyekezzünk eljutni arra az állapotra, hogy van egy induló vizsgálati
programunk - erre tettem én javaslatot ebben a 15 pontban, amit a képviselő urak megkaptak -
, úgy gondolom, hogy ez alapján el lehet kezdeni a munkát. Most meg tudjuk vitatni a
program ütemezését úgy történeti áttekintés tekintetében, mint a saját munkánk tekintetében,
és a végén szavazással eldöntjük, hogy amire jutott, azt vizsgálati programnak tekintjük vagy
egy munkaközi anyagnak.

Ezután kérdezem, van-e valakinek még kifogása, hogy elkezdjük a napirend
tárgyalását. (Jelzésre:) Tessék, képviselő úr!

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Akkor nem
pontosan értem, hogy mi is történik. Ugye, egyrészről azt említette, hogy a vizsgálati program
elfogadásával kezdi meg a munkáját a bizottság. Ez azért nem így van, mert az SZMSZ
megalkotásával kezdi meg a vizsgálóbizottság a munkáját. Másodsorban semmi nem
indokolja a mai vizsgálati program elfogadását, leginkább azért, mert nincsenek olyan
előkészítési fázisban ezek az anyagok, amelyek alapján a programot megalkothatnánk. Egy
program, ha nagyon leegyszerűsítem, arról szól, hogy tudom, mikor mit csinálunk.
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Nyilvánvalóan egy vizsgálóbizottságban - ahogyan Font társelnök úr is elmondta - az újonnan
felmerülő anyagok kapcsán változhat, és ettől eltérhetünk, de nagyjából meg tudjuk határozni
ezt a menetrendet. Azt gondolom, a mai bizottsági ülés arra alkalmas, hogy a különböző
szakértői anyagok alapján mindenki megfogalmazza az észrevételeit, mert ezekből egy
következő ülésen már a mai ülésen elhangzottak alapján megalkossuk azt a vizsgálati
programot, amelynek mentén megyünk. Ez nem zárja ki azt, hogy az itt megemlített anyagok
bekérése elkezdődhet, és ezeknek az előkészítése megtörténhet. Most ezeket soroljuk fel. Azt
gondolom, ez a három anyag, ami előttünk van, az erre alkalmas, hogy ezeket
megfogalmazzuk, mert ha így nézem, az ön által megfogalmazott 15 pontban címszerűen van
meghatározva…

ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, még az ügyrendi javaslatnál tartunk!

IVANICS FERENC (Fidesz): Világos!

ELNÖK: Tehát tegyen ügyrendi javaslatot, amiről szavaztathatok!

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Nem ügyrendben kért szót.

ELNÖK: Akkor elkezdtük a napirend tárgyalását? Mert én azt kérdeztem…

IVANICS FERENC (Fidesz): Nem. Bocsánat, igaz! Az indoklás túlmutatott ezen, de
azt gondolom, az ügyrendi rész arra vonatkozik, hogy az ön által megfogalmazott napirendi
pont-módosítás és kívánalmak… - a vizsgálati program elfogadásához nem megfelelően lett
előkészítve ez az ülés, és ön mint levezető elnök akkor ebben az esetben most másról beszél a
bizottsági ülésen, mint ami a kidolgozott bizottsági anyagok alapján lehetséges. Ezért kérem
azt, hogy maradjunk az eredeti címnél és a vizsgálati programnál.

Amit ön említett, hogy a vizsgálati program megkezdésével kezdi meg a bizottság a
munkáját, ez sem állja meg így helyét.

A vizsgálati programot pedig két fázisban alkossuk meg, ez a javaslat lényege.
Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Megpróbálok ügyrendi javaslatot fogalmazni
abból, amit elmondott... (Ivanics Ferenc: Maradjunk az eredetinél! - Hanó Miklós: A
Sanyinak volt egy ügyrendije! - Jelzésre:) Tessék!

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Én csak azt szeretném megemlíteni, hogy
ügyrendi javaslatom ez idáig nekem volt. A Házszabály szerint ilyenkor minden frakció, ha
szót kér, az előterjesztett ügyrendi javaslathoz hozzászólhat. Az ügyrendi javaslatom az volt,
hogy szavaztunk a napirendi pontról, tehát nem látom okát, sem házszabályi lehetőségét
annak, hogy az elfogadott napirendi pontot újratárgyaljuk, nem érkezett hozzá módosító
indítvány. Nekem ez volt az ügyrendi javaslatom. Tehát az 1. napirendi pont megkezdésével
az ülés megkezdődhet.

ELNÖK: Egyetértek társelnök úrral, köszönöm a segítségét. Tehát ő egy ügyrendi
kiegészítést tett.

A javaslatot tevő képviselő úrnak mondom, hogy az észrevételét jegyeztük.
Tekintettel, hogy van a mai ülésünknek elfogadott napirendje, aszerint megkezdjük a
tárgyalást. Természetesen a végkimenetele a szavazás eredményétől függ. Tehát amit ön
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felvetett, azt - szabadjon megjegyeznem - majd a végén döntsük el. (Koncz Ferenc megérkezik
az ülésre.)

Ezt követően a napirend tárgyalásáról a vitát megnyitom, ami úgy szól, hogy a
vizsgálati program megvitatása, tárgyalásának ütemezése. Aki ehhez kíván hozzászólni,
kérem, jelezze! (Jelzésre:) Font Sándor társelnök úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Köszönöm szépen. Azért is javasoljuk az
ügyrendi indítványunkban, hogy maradjunk az eredeti napirendi pontnál, és javaslom, hogy a
vizsgálóbizottság úgynevezett felülről nyitott vizsgálati programot hajtson végre: ez azt
jelenti, hogy menet közben bármi olyan fordulat történhet, amire azt mondja a bizottság, hogy
ezzel is foglalkoznunk kell, akkor erre lehetősége legyen. Éppen ezért a napirend szerint
határozzuk meg a folyamatát vagy az ütemezését - és talán ez a helyes szó - a
vizsgálódásunknak.

Két szakértői előterjesztést kaptunk, és közben társelnök úr is javaslatot tett
vizsgálandó témakörökre. Általánosan az a véleményem, hogy két nagy témakör van. Az
egyik önmagában a privatizáció időbeni lefolyása és annak háttérokai vizsgálata, aminek a
végeredménye, hogy minden cukorgyárunk külföldi tulajdonba kerül; ez egy hosszú folyamat,
'97-98 környékén zárul le ez a folyamat, a két első kormányzat idején. A második nagy
témakör - mint ahogy a szakértő urak is felhívják erre a figyelmünket - az Európai Unióba
való belépés, majd pedig az ott elfogadott cukorreform következtében a magyarországi kvóta
nagymértékű visszaadása vagy megsemmisülésének a vizsgálandó köre. Azt gondolom, hogy
ehhez a két témakörhöz kapcsolódva előkészítő iratokat kell döntő mértékben bekérnünk, és
csak utána fogjuk tudni megfogalmazni, hogy az így megkapott iratokat, amit itt majd a
bizottság kezel, illetve ha nem "titkos" minősítéssel láttak el, akkor a szakértő urak is
megkaphatják, ebből fogunk kérni egy összegző véleményt, főleg azokra a kérdésekre
tekintettel, amelyeket már a határozati javaslatunkban, tehát a vizsgálóbizottságot felállító
határozati javaslatunkban konkrétan megfogalmaztunk. Ha ezek az előkészítő anyagok
megérkeztek, ekkor van arra lehetőségünk, hogy konkretizálva további vagy az ügyhöz
kapcsolódó minisztériumok, szakhatóságok részletesebb anyagait elkérjük, vagy pedig, ha
úgy döntünk, akkor az ügyhöz kapcsolódó személyek meghallgatását is elkezdhessük. Az én
véleményem szerint ekkor indul el érdemi folyamat.

Ezt merem azért javasolni, mint mondtam, több ilyen jogkörrel felhatalmazott
vizsgálóbizottságot vezettem, sőt olyan jogkörrel felhatalmazottat is, ahol mindenkinek C
típusú nemzetbiztonsági átvilágításon kellett átesni, mert olyan anyagokhoz kellett hogy
hozzájussunk. Lehet, hogy ez itt is be fog következni, mint ahogy említettem az alakuló
ülésünkön is. Ezért én arra teszek javaslatot, amelyre itt mind a két szakértő úr is
gyakorlatilag javaslatot tett, hogy az előkészítő iratok bekérése nélkül nem fogunk tudni
továbbhaladni. Melyek ezek az előkészítő iratok? Az én véleményem szerint az egyik a teljes
privatizációhoz kapcsolódó. Ebben vannak olyan kérdéskörök, amelyre társelnök úr is
javaslatot tett, hogy mi volt a magyarországi cukoripar akkori helyzete. Tehát egy kitekintést
is nézhetünk. De engem azért jobban érdekelne például, hogy az egész cukoripar
privatizációja során annak az előkészítése milyen döntésekkel - netán, ha ez még a spontán
privatizációs időszakra visszanyúlna, innen is kérjünk anyagot. És azok a döntések,
amelyekről mi tudunk általában politikusként, képviselőként, közemberként. Azt tudjuk, hogy
végül a kormányok akkor valahogy így döntöttek. Például az első hullámban 25 százalék
tulajdonrészt engednek, azt hiszem, hét cukorgyárban, de a 25 százalék tulajdonrész
megszerzésével viszont teljes vállalati irányítást engednek át a 25 százalékos
résztulajdonosnak, és opciós jogot mellékelnek további vásárlásra, azaz a többi tulajdonrész
megvásárlására ezen új tulajdonosoknak. Ezt mint eseményt tudjuk. Aztán azt is tudjuk, hogy
a későbbi, a második kormányzás alatt pedig a maradék magyar tulajdonban lévő
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cukorgyáraknál, akkor még állami kézben lévő cukorgyáraknál elindul a Magyar Cukor Rt.
létrehozása, majd pedig úgy alakulnak a körülmények, és ez egy igen izgalmas kérdés, hogy
úgy alakulnak a körülmények, hogy valamiért ők is úgy döntenek - mondom, ezek magyar
tulajdonú, állami, részbeni termelői, részbeni magyar menedzsmenttulajdonban lévő

cukorgyárak -, hogy végül is ezek is eladásra kerülnek, és átkerülnek a Magyarországon addig
meglévő, három tulajdonosi körhöz kapcsolódó cukorgyárakhoz. Ezt tudjuk. De engem azért
roppant érdekel, hogy az előkészítő anyagok, amelyek mondjuk kormányüléseken,
minisztériumokban, főosztályokon dőlhettek el, ezen előkészítő anyagok előterjesztői kik
voltak, miért jutottak arra a döntésre, hogy ezt a folyamatot így, ezen technika és technológia
szerint kell megvalósítani.

Én tehát arra lennék kíváncsi, és javaslom, hogy ide kérjünk be anyagokat, hogy az
akkori privatizációs minisztérium, ÁVÜ, ÁPV, nem is tudom már a helyes megfogalmazását,
de a szakértők majd konkretizálni fogják, hogy ma melyik minisztérium jogelődjénél kell az
anyagokat megkérnünk, hogy legyenek szívesek a cukoripar privatizációs folyamatát, ha ez,
mondom, spontán privatizációs időszakra, ’88-89-re is visszanyúlik, onnantól kezdve
előkészítettségi állapot szintjéig lenyúlva nevesíteni, hogy, kérem szépen, ez a Gazdasági
Minisztérium, ez a Vidékfejlesztési Minisztériumtól vagy az akkori földművelésügyi
minisztérium ezen főosztályától - és azt roppant szeretném tudni, hogy akkor kik voltak
állományban, személyileg kik voltak ott állományban - ezt az előterjesztést tették a
miniszternek, a miniszter ezzel bement a kormányülésre, a kormány meg így döntött. Nézzük
végig ezt a folyamatot mind a privatizáció, mind a Magyar Cukor Zrt. megalakulását, tehát
állami tulajdon megtartását, majd pedig ezeknek az állami tulajdonú cukorgyáraknak is a
valamilyen módon való kivezetését! Kik voltak ott a felügyelőbizottsági tagjaink, mert állami
cégekről van szó, nagyon szeretném hangsúlyozni, igazgatótanácsi tagjaink, kik voltak azok,
akik arra a következtetésre jutottak, hogy ezt az állami kézben maradt, tehát közkézen lévő

cukoripart a már részben privatizáltak mellé, úgy néz ki, el kellett adni. Ez a terület szerintem
nagyban meghatározhatja a későbbi vizsgálódásunk anyagát, mert ebből lehet érdemileg látni,
hogy mi volt a mozgatórugója ennek a privatizációs történetnek, ami ’97-98 végén zárul le
igazából.

Utána jön a második nagy kérdés, ahogy azt a határozati javaslatunk is
megfogalmazza, a cukorkvóta kérdése. A történetet tudjuk: 400 ezer tonna kvótát kapunk a
2004-es belépésünkkor, ami egy jó kvóta az akkori, már csökkentett létszámú
cukorgyárunkhoz, akkor talán már csak 7 üzemelt - ha történetileg nem mondom pontosan,
akkor majd korrekciót kérek, de valami ilyesmi számra emlékszem -, de ez egy rendes,
exportpozícióban lévő cukorkvóta-mennyiség, mert 300 ezer tonna átlagosan az éves magyar
fogyasztás, tehát még 100 ezer tonnás pozitívumban vagyunk. Aztán jön egy uniós, Mariann
Fischer Boel, akkori mezőgazdasági biztos által előterjesztett cukorreform-elképzelés,
amelyben Magyarország a legnagyobb buta szerepet játssza el: eladja a legnagyobb
mennyiségű kvótáját, a 400 ezer tonnából 300 ezret. Ilyet semelyik ország nem tett,
75 százalékát eladta a kvótamennyiségének, amivel importőri pozícióba zuhanunk vissza, és
azóta nyögjük ennek a következményeit: cukoráremelés, Brazíliától való függőség, nem
részletezem, de szinte a lakosokig lenyúlva káros következményekkel jár ez.

Én ebben a második részben nagyon szeretném tudni, hogy mely tanácskozásokon - és
a „tanácskozás”-t széles értelemben értem -, tehát akár az európai parlamenti üléseken, akár a
Bizottság ülésein, akár az agrárminiszterek ülésein és az összes olyan szakértői, főosztályi,
államtitkári értekezésen, amelyen előkészítési folyamatok zajlanak rendszerint az Unióban -
majd ott is később kerül a politika felszínére az előkészített anyag -, tehát bármely ülésen,
amelyen magyar részvétel is volt, ahol magyar küldött, államtitkár, főosztályvezető, ágazati
vezető, magyar államtitkár, magyar miniszter, magyar biztos, magyar parlamenti képviselő

részéről, az Európai Parlamentre gondolok, amikor a cukorreform témaköre elhangzott, mi
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volt a magyar álláspont. És amikor szavazásra került a sor, ki hogyan szavazott? Ezzel, úgy
érzem, gyakorlatilag megalapozhatnánk a későbbi vizsgálatunknak esetlegesen a személyi
meghallgatásokhoz is elvezető ülését.

Azért mertem ragaszkodni Ivanics Ferenc képviselőtársamhoz hasonlóan ehhez, a
napirendi pontban így megfogalmazottakhoz, hogy érzékeltessem, hogy egy felülről nyitott
ütemezési programot javaslok, megkezdve a például most, általam előterjesztett iratok
bekérésével, és ennek az első körű elemzése után konkretizálhatjuk, hogy mit teszünk a
következő, a rákövetkező időszakban. Mindenki tudja, hogy kevés időnk van, a szakértő urak
rá is mutatnak erre, hogy nagyon nagy falat ennek a cukorprivatizációnak, majd a -
reformkérdésnek a teljes körű tárgyalása, és mindenki tudja, hogy december végéig le kellene
zárnunk jelentéssel, ha netán bírunk összehangolt jelentést készíteni, a parlamentnek, azzal
kell a parlamenthez fordulni. Én azt tippelem, hogy ha ez a nagy mennyiségű anyag - elég
nagy mennyiségű, aminek a bekérésére most javaslatot teszek - megérkezik, és a szakértő
urak által az elemzése megtörténik, ha kell, még további segítséggel, akár a minisztériumok
részéről, akkor onnantól kezdve, tartok tőle, hogy heti ülésezési menetbe kell átkapcsolnunk,
ez várhatóan szeptember, úgy érzékelem legalábbis, hogy el tudjuk végezni a vizsgálatot, ezt
fel tudjuk dolgozni, elemezni tudjuk, és netán ebből november vége felé vizsgálati jelentést
tudjunk készíteni, azt még meg tudjuk fogalmaztatni a szakértő urakkal, és magunk is tegyünk
hozzá javaslatot, amit utána vitát követően el tudjunk fogadni.

Mint említettem, nagyon komoly vita szokott lenni a vizsgálati jelentések
megfogalmazásánál, ez több napi ülést is szokott eredményezni, sőt - ahogy említettem -
tapasztalataim alapján az történt, hogy az utolsó hetekben, amikor a vizsgálati időszak lejárt,
volt olyan, hogy két-három ülést is kénytelen voltam elrendelni, azért, hogy a jelentést át
tudjuk adni a parlamentnek, amennyiben a bizottsági többség azt jónak látta. Ezért maradjunk
annál a szónál, hogy: „ütemezés”, és ez például egy ütemezés, amit megpróbáltam itt
előterjeszteni a magam részéről, de látom, hogy van további vélemény is a társelnök úr
részéről…

ELNÖK: Hogyne!

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: …, hogy ebbe az ütemezésbe ez beilleszthető
vagy nem. Akár erről is beszéljünk, és szívesen hallanám többi képviselőtársunk, más
frakciók véleményét is. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Sáringer-Kenyeres Tamás jelzésére:) Tessék, képviselő úr, megadom a szót.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Annyiban szeretném
kiegészíteni Font Sándor úr kérését vagy indítványát, hogy számszerűsíteni is kellene ezeket a
dolgokat, mert úgy jobban érzékelhetővé válnak a dolgok. Ilyen az, hogy egy privatizációs
folyamat során milyen előnyöket szerzett az állam a privatizációból, hogy egy-egy gyár
eladása kapcsán, a többségi tulajdon átadása kapcsán volt-e egyáltalán előnye, vagy ha volt
előnye, akkor az milyen mértékű volt az országnak. Ez az egyik szakasz. A másik szakasz
pedig, hogy a kvótaeladásból a magyar termelők, illetve Magyarország milyen előnyöket
szerzett. Bizonyos információk szerint 25 százalék…

ELNÖK: 30 százalék.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): …az, ami Magyarországon maradt ebből
a kvótaeladási összegből, 75 százalékot pedig a külföldi tulajdonosok kivittek külföldre. Tehát
ha mindazt, amit Font Sándor elmondott, egy kicsit ilyen pénzügyi vonatkozásban is
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áttekintjük, akkor jobban érzékelhető lesz, hogy ez a folyamat okozott-e veszteséget, milyen
mértékű veszteséget okozott, ha nem, akkor nem okozott veszteséget. Ennek az eldöntéséhez,
én úgy ítélem meg, hogy szükség volna egy ilyen szemléletű vizsgálódásra is, párhuzamosan
az előttem szóló által elmondottakkal. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelentkezések.) Aradszki képviselő úr… Pardon! Varga
képviselő úr hamarabb jelzett, őt követi Aradszki úr.

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Az ügyrendinél nem akartam az
időt húzva hozzászólni, de számunkra is teljesen elfogadhatatlan a társelnök úr javaslata, hogy
ma döntsük el, hogy mi legyen az ütemezés.

Az előttem szólókhoz részben csatlakozva azt gondolom, hogy itt egy párhuzamos
munkának kell történnie. Tehát nem helyes az, hogy bekérjük az anyagokat, és a hatalmas
mennyiségű anyagot mi magunk vagy a szakértők elkezdik elemezni, hanem azt javaslom,
hogy akár ma kezdjünk el arról beszélni, hogy kiket hallgassunk meg párhuzamosan, ugyanis
akik akkor szereplői voltak ezeknek a kérdéseknek - itt Für Balázs szakértőnktől elég komoly
listát kaptunk konkrét nevekkel, de ezt ki lehet kiegészíteni, bővíteni. Tehát hogy
párhuzamosan menjen az anyagok bekérése, és azoknak az érintetteknek vagy az akkori
szereplőknek a meghallgatása, hiszen egy ilyen egymást segítő folyamatként sokkal inkább
előre tudunk jutni. Nem vagyunk egyedül, akik nem voltak részesei ennek a dolognak, és
most itt ülünk ennél az asztalnál, tehát sokkal több információra van szükségünk ahhoz, hogy
akár magát a vizsgálati programot is ma el tudjuk dönteni. És az, hogy szakértői anyagot
egyet kaptunk meg előzetesen, Józsa társelnök úr javaslatait ma kaptuk meg, ha jól tudom, e-
mailen egyáltalán nem, Pongrácz úrét szintén csak ma.

Tehát egy párhuzamos haladás az, ami a konkrét javaslatom, a párhuzamos haladás
pedig az - Font Sándor társelnök úrhoz csatlakozva -, hogy igen, kérjük be ezeket az
anyagokat, ami ebben csak létezik, de közben kezdjünk el olyan személyeket is meghallgatni -
ha most egy ilyen előzetes javaslatom lehetne -, akiket semlegesnek gondolunk, aki szereplője
volt, de nem volt érintettje, nem volt haszonélvezője, nem volt kárvallottja a folyamatnak.
Esetleg egy ilyen szűrő szerint őket hallgassuk meg először, majd aztán haladva azok felé,
akik egyre inkább érintettek voltak ebben a dologban.

Tehát az anyag bekérését és a személyes meghallgatásokat mindenképpen
párhuzamosan javasolnám. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most következik Aradszki úr; és utána
Horváth képviselő úr.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Én maximálisan
egyetértek Font Sándor képviselőtársam javaslatával, valóban két jól elkülöníthető területe
van ennek a vizsgálatnak: egyrészt a privatizációs időszak, másrészt pedig a cukorkvóta körüli
anomáliák vizsgálata. Tehát én e tekintetben ezt az elkülönítést a bizottság munkájában erősen
javaslom megtenni. Hozzá kell tenni - és értve és elfogadva Font Sándor úr javaslatát -, itt a
privatizációs döntés-előkészítés folyamatát kell nekünk megvizsgálni, tetten érni azokat a
döntési pontokat, ahol eldőlt a cukoripar sorsa, és tetten érni azokat az előterjesztőket is, hogy
kik készítették elő az anyagokat, és valóban őket kell meghallgatni.

De amiért szót kértem, és ezzel javaslom is a vizsgálatnak ezt az oldalát, tehát a
privatizációs szerződések, privatizációs probléma felülvizsgálatát kiegészíteni azzal, hogy
azért mindannyiunk előtt nyilvánvaló, hogy volt egyszer a magyar cukoripar, az is
nyilvánvaló, hogy volt egyszer egy cseh meg egy lengyel cukoripar, a kettő között az a nagy
különbség, hogy az utóbbi kettő még létezik, a másik nem. Tehát azt is javaslom



- 12 -

megvizsgálni, hogy ne maradjunk benne ebben magyar jártató lóként, hogy mi volt az akkori
lehetőség, miben gondolkoztak az akkori döntéshozók, hanem nézzünk meg másokat, hogy ők
hogy valósították meg, hogy az ő cukoripari részlegük megmaradjon. Magyarul a csehek és a
lengyelek privatizációját - nem kellő részletességgel, de egy irányultságát - meg kellene
vizsgálni: miben hibáztunk, miért pont mi magyarok, a magyar cukoripar került ebbe a
helyzetbe, míg a másik két hasonló helyzetben lévő országé nem. Tehát én azt is mondom,
hogy ezt a cukoripari privatizációs vizsgálati kört egy benchmarkkal, egy összehasonlító
elemzéssel is ki kellene terjeszteni, illetve meg kellene vizsgálni, mert sokszor én azt
érzékelem, amikor vizsgáljuk egy adott múltbeli folyamat kiinduló pontjait, akkor valahogy a
fejünk és az agyunk mindig a magyar keretek között gondolkozik, pedig azok a magyar
kereteket sokszor móriczi lelkületűek, legalábbis, ha a Rokonokra gondolok. Tehát azért
gondolom, hogy ezt is vizsgáljuk meg, hogy van-e valami olyan haszon, olyan előny, olyan
tudás vagy volt-e annak idején a lengyel és a cseh privatizációval kapcsolatban, konkrétan a
cukoriparra vonatkozóan, amivel szerintem nekünk is kellett volna abban az időben
rendelkezni, és miért nem rendelkeztünk, ha meg rendelkeztünk, akkor miért hallgattuk el.
(Molnár Oszkár megérkezik az ülésre.)

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, különösen az irodalmi kitekintést. Nagyon bízom
benne, hogy a bizottság munkájának végére össze fog állni az a know-how, amelynek
eredményeként a bizottság javaslatot tehet a 15. pontomnak megfelelően, hogy „Javaslatok az
agrárpolitika követendő irányaira, a kormányzati feladatokra és tennivalókra”. Tehát én is úgy
gondolom, hogy ennek olyan rezüméje lehet, ami hasznos.

Horváth István képviselő úré a szó.

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Szeretném felhívni a vizsgálók figyelmét, illetve a magunk figyelmét arra is, hogy
ne csak a privatizációt, illetve kvótaeladást, illetve -lemondást vizsgáljuk, hanem ami
számomra talán a legbosszantóbb volt, hogy ezek a multik le is rombolták a gyárakat. Tehát
egy kvótát el lehet adni, egy privatizációt végre lehet hajtani jól is meg rosszul is, de hogy
úgymond a nemzeti vagyont szolgáló gyárakat lerombolták földig, tehát a lehetőséget sem
adták meg, hogy ezekben a gyárakban újrainduljon a termelés, szerintem ennek a felelősségét
is meg kell vizsgálni, tehát hogyan jöhetett az létre, hogy a gyárak jelentős részét földig is
rombolták. Azt gondolom, hogy a vizsgálat erre is térjen ki.

Ami nagyon fontos, hogy ne csak az ipari részét vizsgáljuk a cukoripar
privatizációjának, hanem a termelői oldalt is. Valamikor a cukorrépa-termesztés jövedelmező
ágazat volt, nagyon sok embernek jól jövedelmező munkát is adott, azáltal, hogy megszűnt a
cukoripar, a termeltetése is megszűnt, és igaz, hogy akkor, amikor az EU valamilyen szinten
„kártalanította” elsősorban a multikat, hiszen sokkal nagyobb bevételre tettek szert a kvótáról
való lemondás után, mint amit valamikor is befektettek ebbe a cukoriparba, valamelyest kitér
az anyag arra, hogy a cukorrépa-termesztőket is kártalanítás érte. Szeretném, ha a vizsgálat
kiterjedne arra, hogy ez a kártalanítás valóban megvolt-e a termelői oldalról, hiszen nagyon
sok termelőeszköz, nagyon sok olyan tudás vagy esetleg infrastruktúra halmozódott fel, ami
gyakorlatilag, miután nincs cukorrépa-felvásárlás, használhatatlanná vált. Tehát megtörtént-e
a cukorrépa-termesztők kártalanítása is?

Illetve ha 2015-re készülünk, akkor nyilván ezekből a tapasztalatokból, amit Aradszki
képviselőtársam is mondott, arra kell törekednünk, hogy 2015-re egy olyan fajta ésszerű
alternatívája legyen a magyar szakpolitikának, illetve a kormánynak, hogy ezt az egész
cukorrépa-termesztetést, illetve a cukorrépa-termeltetést, cukorgyártást újra vissza lehessen
hozni a régi fényébe.
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Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Képviselő úr, már végeredményt tetszett mondani, a régi
fénye. De én nagyon bízom benne, hogy lesz új fénye is ennek az iparágnak.

(Jelzésre:) Következő hozzászólásra jelentkezett… - ismét Varga Géza? (Varga Géza:
Ha az első kör befejeződött!) Első körben azért hadd szóljak én is hozzá, ugyanis az általam
beterjesztett 15 ponttal jellemezhető vizsgálati anyaghoz az első körben olyan kritikai
észrevétel, ami azt mondta volna bármelyik pontjára, bármelyik részletére, hogy ez nem
fogadható el a jelenlévők számára, nem érkezett. (Varga Géza: Nem tudtuk megvizsgálni,
most kaptuk meg!) Tehát kiegészítésként tudom értelmezni azokat, amik elhangzottak.
Természetesen az a munka része, hogy előkészítő iratokat kér be a bizottság, de erről dönteni
kell. Tehát ezeket a javaslatokat be kell hozni, hogy mit kíván megvizsgáltatni a szakértőkkel
a bizottság, ugyanis az anyagok bekérése bizottsági hatáskör, nem szakértői hatáskör. Tehát a
szakértő urak tehetnek javaslatot a bizottság felé, hogy milyen iratok bekérését javasolják, és
a bizottság többségi döntés alapján fogja meghatározni, hogy mit kér be, és miből fognak
vizsgálódni a továbbiakban.

Tehát az általam beterjesztett programhoz kritikai észrevétel eddig nem érkezett, tehát
a második körös hozzászólásokat abba az irányba kérném, hogy mit tartanak még
szükségesnek a bizottság tagjai, hogy ebbe a programba bevegyünk, mert erről szavaztatni
szeretnék a mai ülés végén. Természetesen, ami tanácskozásként elhangzott, mindet rögzíti a
bizottság jegyzőkönyve, tehát azok mentén haladhatunk, de ezeknek be kell kerülni a munka
megkezdéséig egy vizsgálati programba, be kell kerülni egy bizottság által elfogadott
dokumentumjegyzékbe, hogy milyen előkészítő anyagokat kérünk ki, és bizottsági döntés kell
ahhoz, hogy parlamenti keretek között maradhasson a vizsgálati tevékenység. Tehát a
második körben azt kérném, hogy mivel, milyen konkrétumokkal javasolják kiegészíteni, és
mit javasolnak elhagyni belőle. Köszönöm szépen. (Jelentkezések.)

A sorrend nehéz, de a hölgynek hadd adjak először szót! Szabó Rebeka!

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm szépen a szót. Néhány dolog az eddig
elhangzottakhoz. Most már itt a második körben a társelnök úr konkrétumokat kért… (Ivanics
Ferenc: Első körben!) Tessék? (Ivanics Ferenc: Az első körben.) Igen, de az előbb elhangzott,
hogy konkrétumokat szeretne hallani arról, hogy mivel egészítenénk ki az ő javaslatait. Itt
azért szeretném megjegyezni, hogy amennyiben a javaslatokat nem kapjuk meg előre e-
mailben, és most itt vannak előttünk papíron, ezekkel, a Pongrácz és Társaitól, Pongrácz
Tibortól érkező javaslatokkal csak most szembesültünk… (Közbeszólások: Szöllősy
Balázstól!) Nem, egyet kaptunk meg e-mailen… (Közbeszólások.)

ELNÖK: Kérem, hogy hallgassuk meg...

SZABÓ REBEKA (LMP): Jó, mindegy, egyet kaptunk meg a három közül. Én azt
gondolom, hogy ráadásul ezek meglehetősen különböző részletességű és különböző szintű
javaslatokat fogalmaznak meg, így nem látom különösebben reálisnak, hogy most ilyen
részletességgel konkrét javaslatokat tudjunk erre vonatkozólag tenni, és hogy ezeket itt
összefésülhesse a bizottság úgy ad hoc, úgy, hogy most látja először ezeket az anyagokat. Ez
csak egy apróság.

A másik az, hogy ha már Józsa István úr azt mondta, hogy nem érkezett konkrét
kritikai észrevétel az anyagához - persze, mert ugye szinte senkinek nem volt ideje elolvasni -,
akkor én mondanék annyit, hogy azért én látok ezek között olyan, kicsit elnagyoltabb
pontokat, amelyek kapcsán szerintem nehéz végiggondolni, hogyan tudjuk vizsgálni, úgy,
hogy nincs mögé rakva, hogy ehhez milyen anyagok és milyen részletességgel kellenek.
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Például az 1990-es évek eleje makrogazdasági jellemzői egy egészen más típusú pont, mint
mondjuk ha azt mondom, hogy a magyar kormányzat és a külföldi érdekcsoportok
együttműködésének bizonyítéka. Ezzel csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ezek olyan
szinten különböző témákat és különböző skálájú problémákat érintenek, hogy én nem látom,
hogy ezt hogyan lehetne egy programba belerakni.

Ami még kicsit a konkrétumokat illeti, annyit szeretnék mondani, hogy alapvetően
egyetértek azzal, amit Font Sándor úgy javasolt, hogy egyrészt van egy nagy csomag, a
privatizáció folyamata, a másik pedig az európai uniós cukorkvóták, illetve a cukorreform
sorsa. És még azt is szeretném elmondani, hogy amit Horváth István ehhez hozzáfűzött, hogy
a gyárak magántulajdonba kerültek, azzal kapcsolatban azt gondolom, hogy ezek után nem
tudom, hogyan tudjuk vizsgálni azt, hogy a vállalkozók mit csináltak ezekkel a gyárakkal,
mivel hogyha ez a magántulajdonuk lett, akkor ez tulajdonképpen… Ez a sajnálatos modell a
kelet-európai privatizációnak egy elég sajátos vonása, hogy gyakorlatilag piacot vásároltak
maguknak, de azt gondolom, hogy tulajdonképpen a jogszabályok alapján joguk volt ahhoz,
hogy ha valakinek a tulajdonába került egy gyár, akkor azt bezárja, és ne működtesse tovább.
Tehát nem tudom, hogy itt meg lehet-e állapítani - hogy mondjam? - politikai vagy bármilyen
egyéb felelősséget, azok után, hogy már eladták a gyárakat.

Viszont nagyon örülök, hogy megemlítette a cukorrépa-termelők sorsát. Én is
javasolni akartam, hogy mindenképpen foglalkozzunk azzal, hogy egyrészt a múltban mi
történt ezekkel a termelőkkel, mi lett a sorsuk, és szerintem nagyon fontos megvizsgálni azt,
illetve hogy a végén mindenképpen kitérjünk valamilyen módon arra is, hogy a jövőben a
cukorrépa-termesztésnek mint mezőgazdasági termelésnek milyen esélyei vannak, és hogy
milyen javaslatokat tudunk ebben az irányban megfogalmazni. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Hanó Miklós! (Varga Géza: Elég
régen jelentkezem, bocsánat!) Igen, de van, aki még nem szólt hozzá.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen… (Varga Géza: De az első kör
befejeződött, és a második körben újra kezdődik!)

ELNÖK: Hanó, Ivanics, Varga.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Azt szeretném mondani, hogy ahogy van cukorbizottság,
úgy lehetne sertésbizottság, meg egy csomó olyan bizottság, amely az élelmiszeripart
próbálná megnézni, hogy miért lett így tönkretéve, és miért szereztek piacot, mert itt
piacszerzés volt, az a tény, amit Rebeka is mondott, hogy hagytuk, hogy ezt az országot
kiheréljék, tehát hogy a lényegét, amiből itt több tízezren, százezren meg tudnak élni, azt
tönkretegyék. De ez most így van, a cukorvonalat nézzük.

Úgy gondolom, hogy amit a társelnök úr, Font úr mondott, az egy helyes irány, és a
Józsa elnök úr által lerakott anyag is egy variáció. Tehát nekünk nem ezt kell kötelezően
elfogadnunk, hanem most teszünk javaslatot arra, hogy mit vizsgáljunk, miben, hogyan
menjünk tovább, és vannak itt átfedések. Én azt látom, hogy egy következő lépésnek kellene
lennie, amikor összeraknánk valami anyagot, mert tényleg - ahogy Rebeka is mondta - ez a
két anyag most került elénk, nem tudtuk azokat úgy átgondolni, nem tudtunk hozzákeresni, s
a többi. Egy anyagot kaptunk, amely azért történelmileg levezeti, hogy mik a problémák a
cukorvonalon. Egy tény: kevesebb cukrot állítunk elő, mint amennyi a magyar lakosságnak
szükséges, és ez egy stratégiai kérdés - az élelmiszer egyébként is stratégiai kérdés lesz 10-20
év múlva, mert 2 milliárddal többen leszünk. Most egy nagy értéket próbálunk újra
helyrehozni. És az is nagyon fontos, amit Horváth képviselőtársam mondott, hogy mi a jövő.
Mert most már ez el van cseszve, legfeljebb számon tudjuk kérni, hogy azok az államtitkárok
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vagy azok az emberek, akik részt vettek ebben, hogy idáig jutott a cukoripar, mert ez egy
kigondolt, többlépcsős folyamat volt, itt valaki tál lencse szinten jól jártak, biztos, mert
hagyták, hogy ebbe az irányba menjen el, amikor egy 25 százalékos tulajdonnal odaadjuk a
vezetést, ott valami nem stimmel. És nagyon egyetértek Font úrral abban, amit mondott, hogy
ezeket a személyi kérdéseket nézzük meg, nézessük meg addig, és amikor ezek összeálltak,
akkor tudnánk egy anyagot végigvinni.

Amit itt Józsa úr szakértője, Szöllősy Tamás úr lerakott elénk…

ELNÖK: Doktor!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): …, abban tulajdonképpen elég sok általánosság van, meg
nagy, átfogó dolgok vannak benne. Jobban konkretizált, amit Font úr mondott, és én azt
gondolom, hogy azért, mert ez az anyag itt van, nem biztos, hogy ez a bizottság javaslata, ez
Józsa elnök úrnak a javaslata…

ELNÖK: Ez így van.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Tehát azért mondom, hogy több irány van, amit végig
lehetne vinni. Nem is tudom, hogy mire fogunk jutni. Egy biztos: hogy jól át lettünk verve, az
egyszer tény. És hogy a termelőket hogyan kártalanították, az egy dolog, de felépült
rendszerek voltak, Békés megyében főleg, ahol két cukorgyár volt. Én még voltam - most
nem tudom pontosan megmondani - tizen-valahány éve az ORFI-ban kivizsgáláson egy ízületi
gyulladás miatt, és ott még úgy kértem a kávét, hogy kérek egy kávét sarkadi cukorral, mert
akkor még volt Sarkadi Cukorgyár, utána már az is megszűnt. (Közbeszólás: A szerencsi
cukor jobb volt!) Mindegy! Ami a lényeg: hogy hagytuk, hogy ezt tönkretegyék, és Békés
megyében nagyon sokan ebből éltek. Ráadásul ennek volt fifikája, mert a cukortermelők, akik
cukorrépát állítottak elő, igen magas jövedelemmel tudták azt előállítani, tehát ha sikeres év
volt, volt mögötte nyereség, tehát tudták, hogy mit vigyenek innen ki. Én tehát úgy gondolom,
hogy Font úr irányát kellene vigyük. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm a javaslatot. Ahogy meghirdettem, Ivanics úr,
Varga úr, utána pedig Koncz Ferenc úr következik. (Dr. Aradszki András: Én is jelentkeztem.)
Azt követően Aradszki képviselő úr következik.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnök Úr! Tisztelt Bizottság!
Csatlakoznék Szabó Rebekához. Azt gondolom, hogy egyrészről a vita első szakasza még
nem kerülhetett lezárásra, hiszen többen nem szóltunk, tehát alapvetően még az első körben…

ELNÖK: Van, aki szeretett volna még egyszer szólni.

IVANICS FERENC (Fidesz): Én azt értem, csak nem attól záródik le a vita első
szakasza, hogy valaki másodszorra jelentkezik…

ELNÖK: De!

IVANICS FERENC (Fidesz): Az elnök úr magához vette ezt a dolgot, én úgy
gondolom, hogy még az első szakaszban vagyunk, de azt gondolom, hogy egy ilyen vitát nem
is szerencsés első meg második szakaszra osztani. Ami ennél fontosabb, az az, hogy
egyrészről a múltkori bizottsági ülésünk után és a parlament elfogadott határozata alapján
meghatároztuk, mi az, amivel a bizottság foglalkozni akar, és felsoroltunk 10 vagy 11 pontot -
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erre most nem emlékszem -, amelyben meghatároztuk, milyen témakörökben vizsgálódunk.
Én azt gondolom tehát, hogy a mai ülésnek az az értelme, hogy a beadott három szakértői
anyag alapján és az elhangzott képviselői javaslatok alapján kidolgozzuk, hogy az elfogadott,
az szmsz-ünkben meghatározott vizsgálati szempontokba hova sorolhatóak be ezek az
észrevételek, és ebből kiadódik tulajdonképpen egy vizsgálati program. Ilyen szempontból
hogyha megnézem a három anyagot, azt kell mondanom, a Józsa úr által hiányolt kritikai
észrevétellel kezdve azt mondhatom, hogy ez a javaslat nagyon szép címszavakat tartalmaz,
de ezen felül semmit…

ELNÖK: Ez a program.

IVANICS FERENC (Fidesz): …, tehát ez tényleg alkalmatlan arra, hogy ezt
megvizsgáljuk, hiszen ennek az anyagnak akkor lenne értelme, ha mindegyik pontnál
részletesen szerepelne, hogy honnan, milyen anyagot kérünk, és ennek kapcsán kit szeretnénk
meghallgatni - de ilyen javaslatok ebben az anyagban nincsenek.

A Pongrácz és Társai Ügyvédi Iroda javaslata, azt gondolom, részletesebb, jobban
próbálja megvilágítani azt, hogy milyen szempontok alapján kellene vizsgálódnunk, és ilyen
módon jó javaslat ahhoz, hogy a vizsgálati program kialakuljon. A legjobbnak azt a javaslatot
tartom, amit Für Balázs készített, amely nemcsak a történeti áttekintést határozza meg, hanem
javaslatot is tesz a konkrét meghallgatásokra és vizsgálati anyagok bekérésére. Itt ezzel
kapcsolatban már elhangzottak javaslatok, amelyek bővítenék ezt a listát és ezt a kört. Én
kiemelendőnek tartom ilyen szempontból egyrészről azt, hogy a nemzetközi összehasonlításra
is érdemes lenne időt fordítanunk: hogyan csinálták ezt a környező országokban, miként
tudták csinálni. A másik, ami Font Sándor szájából hangzott el, és ebben a javaslatban
nincsen, mindenképpen fontos az európai parlamenti képviselőinket is meghallgatni, főleg az
európai uniós tagság után a cukorreform kapcsán, ott jelentős dolgok dőltek el, ott hol és
hogyan, miképpen szerepeltünk. Azt gondolom, részint csatlakozva az előttem szólókhoz,
mindenképpen érdemes lenne azt a szempontot is beemelni, amely a gyárbezárásokkal
kapcsolatos, ami részint kapcsolódik a cukorkvótához. Ugye, itt többen megemlítették, hogy a
gyárak privatizációja és a cukorkvóta lenne a két kiemelendő téma. Ha akarjuk belevehetjük a
cukorkvótát, de én inkább kiemelném a gyárbezárások esetét, egészen a mai napig. Tehát hol
tart ez a dolog? A diverzifikációs pénz elosztása hogyan és miképpen történt meg? Miért
késett a pénz elosztása három évet? Hogyan lehetséges, hogy abból az 51 milliárd forintból a
magyar termelők egész kevés pénzt kaptak? Az milyen elven osztódott szét? Tehát van itt
olyan vizsgálati terület, amit mindenképpen érdemes lenne megnéznünk. Tehát ebbe a listába
én ezt mindenképpen beemelném.

Az eddigi hozzászólások alapján és a kiküldött szakértői anyag alapján is azt
szeretném javasolni, hogy a „multi” szó helyett használjuk a „gyártulajdonosok”-at is, ugyanis
az egy fontos kulcskérdés, és azt gondolom, az egész ügy szempontjából nagyon sarkalatos
pont. Mert kik is a külföldi tulajdonosok? Az Agrana tulajdonosai kik? A termelők, a
cukorrépa-termelők. Tehát nem multinacionális tulajdonosokkal állunk szemben, nem a
klasszikus globális multinacionálisokkal, hanem a magyar termelők versenytársaival állunk
szemben, és ilyen módon, majd nyilván a vizsgálati anyag és a szakértői anyag erre utalást
tesz, de mindenképpen legalább magunk előtt legyünk tisztában, hogy kik azok, akik ebben a
körben szerepet játszottak.

Ha így nézzük és összerakjuk ezt a történetet, akkor azt gondolom, a mai ülésnek az az
értelme, hogy az itt elhangzó javaslatokat mind analizáljuk, mind becsatornázzuk, és az
elfogadott SZMSZ-ünk alapján meghatározott pontokba szedve megnézzük, hogy melyik pont
keretében mit kell bekérnünk és kit kell meghallgatnunk. És ha így nézzük, akkor ez a
vizsgálati anyag így lesz teljes. Én messzemenőkig nem javaslom azt, amit Józsa úr próbál
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ránk erőltetni a bizottsági ülésen most már más módszerekkel, mint az elején, mert az elején
átfogalmazta a határozati pont címét, ez végül is tisztázódott, hogy az eredeti javaslat alapján
megyünk, de én nem gondolom, hogy ma el kellene fogadni ezt a javaslatot, mert Józsa úr
javaslata erre teljesen alkalmatlan, amik le vannak írva benne vizsgálati szempontok, azokat
be kell emelni. Tehát vannak olyan új szempontok, amelyek a másik két szakértői anyagban
nincsenek. Tehát ilyen szempontból használható anyag, csak semmiképpen sem programként.
És ha így nézzük, akkor azt gondolom, a mai bizottsági ülés után tud majd kialakulni az a
menetrend, hogy augusztus végén, szeptemberben kiderül, hogy milyen anyagokat tudunk
elsőre bekérni, kiket tudunk elsőnek meghallgatni, és hogyan tudunk továbbmenni. Én kicsit
vitatkoznék Varga Gézával, nem tudom, hogy ki lehet itt független. Tehát ha olyan független
ettől az egésztől, akkor miért hallgatjuk meg? Tehát ezt a részét nem látom, de érdekes
szempont ilyen módon ezt is átgondolni.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Társelnök úr is szót kért, majd a megfelelő

sorrendben lehetőséget fogok rá biztosítani.
Azt viszont mindenképpen szeretném megköszönni a hozzászólónak, hogy elismerte,

hogy egyedül az én anyagom, ami programszerűen, a munkát előrevivendő a mai ülésre
előterjesztésre került, és ez volt a célom, hogy megindítsam az önök agyát, hogy kezdjenek el
dolgozni, hogy a nyári tespedtség ellenére a vizsgálóbizottság céljaival foglalkozzanak, és
minél előbb egy használható vizsgálati program legyen itt a bizottság előtt. Tehát továbbra is
tartom, hogy az általam letett írásbeli anyag az egyedüli, és a végén szavaztatni fogok róla.

(Jelzésre:) Varga Géza képviselő úré a szó.

VARGA GÉZA (Jobbik): A társelnök úr előző felszólalása után szerettem volna
tiltakozni az ellen erősen, hogy úgy értelmezze azt, hogy ehhez az anyaghoz nem érkezett
kritikai észrevétel, hogy akkor nincs kritikai észrevétel. Ezt az anyagot nem kaptuk meg, ez az
anyag egyszerűen nem tárgyalható. Most vagy kimaradok a beszélgetésből, a vitából és
különböző információkból, vagy pedig ezzel foglalkozom. Tehát ezt úgy értelmezni, hogy
akkor erre nincs kritikai észrevétel, ez olyan durva csúsztatás, mint ami az utolsó
megnyilvánulása volt, hogy az előttem szóló szavait úgy fordítja, hogy ennek egyenesen a
dicsérete. Ez ellen tiltakozni szeretnék. Tehát ez az anyag érdemben ma nem tárgyalható.

Hanó képviselőtársamhoz szeretnék csatlakozni abban, hogy itt egy csomó
szinergiahatása lesz annak a vizsgálatnak, amit itt a cukorprivatizáció és a kvóták kapcsán
fogunk elvégezni. Én adtam be egy törvényjavaslatot a parlamenthez, hogy az egész, a teljes
élelmiszer-privatizációt vizsgáljuk. Ezt elég gyenge érvekkel leszavazta a kormánytöbbség.
Nem akarok ide visszatérni, meg nem a fájdalmamat akarom ezzel kifejezni, de látszik, hogy
erre igény volna. És azt gondolom, hogy legalább egy picit a figyelmünknek egy szelete, egy
melléksugara legyen azokra a szinergiahatásokra, amikor anyagokat kapunk és
információkhoz jutunk, hiszen egy privatizáció anatómiája fog előttünk lezajlani, aminek
nagyon sok eleme kivetíthető egyéb vonatkozásra is. Vizsgáljuk meg azt, hogy ez mennyiben
lehet a konklúziónk része, hogy ilyen kivetítéseket információként kapjunk.

Konkrét javaslatom ahhoz, amit Ivanics képviselőtársam mondott, hogy analizáljuk az
itt elhangzott javaslatokat és a szakértői véleményeket: ezzel csak egyetérteni lehet, én azt
gondolom, hogy a nemzetközi vonatkozásokat és a nemzetközi környezetet is meg kell
vizsgálni. Erre részben már történt utalás a cseh és a lengyel privatizáció kapcsán, aztán Font
Sándor úrtól az európai biztosra utalva, én konkrétan a WTO szerepét szeretném kiemelni,
amikor az uruguayi fordulóban vitatkoztunk vagy lehetett különböző vámokkal védeni a
cukoripart, ezt mi akkor sem tettük meg, és utána ’94-ben, amikor a WTO létrejött, akkor a
WTO-nál szinte kész tényekkel mentünk már bele, és olyan szerződéseket írtunk alá, ami
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utána a mai napig meghatározza a piacaink elvesztését és sok minden mást. Tehát ilyen
értelemben, én azt gondolom, hogy nem vehetjük ki a figyelmünk látóteréből a nemzetközi
viszonyokat és a nemzetközi szerződéseinket, amelyek valóban túlmutatnak a cukoripar és a
cukorkvóták privatizációjának a kérdésén, de ugyanakkor biztos, hogy elégtelen vagy
alacsonyabb szintű lenne a vizsgálódásunk. Itt a kormányzat részéről is, hála istennek,
Ángyán államtitkár úrra szeretnék utalni, aki nagyon sokszor megemlíti, hogy itt mindig
külföldi érdekek és hazai rezidensek összejátszásáról van szó. Azt gondolom, hogy ezért
ebben az értelemben is a nemzetközi kapcsolat és környezet megvizsgálandó.

Horváth képviselőtársam említette, hogy akik privatizálták ezeket a cukorgyárakat,
azok le is rombolták. Nos, ez nemcsak egy egyéni akciójuk volt, hanem egyszerűen az uniós
jogszabályok explicit verbis kimondták, hogy le kell rombolni. Itt viszont én attól sem riadnék
vissza, hogy az Európai Unió felelősségét mondjuk ki, hogy ilyet miért lehet csinálni. Nem
tudom, söprűgyárat lehetett volna csinálni vagy bármit. Tehát arra kényszerít bennünket, hogy
egy értéket leromboljunk. Persze ez az emberek számára nagyon irritáló, és aki adott esetben
privatizálta, arra kenjük ezt a mérgünket, de hangsúlyozom, hogy itt az Európai Unió
felelősségétől se riadjunk vissza, hogy ezt leszögezzük és kimondjuk.

Amikor a szerződéseket átvizsgáljuk, és Font társelnök úr javaslatával nagyon
egyetértve, ugyanakkor Für Balázs szintén ezt javasolja. Azt gondolom, hogy a szerződések
átvizsgálásakor nagyon figyeljünk arra, hogy ezek a szerződések be lettek-e tartva. Ugyanis
egy be nem tartott szerződésre nem vonatkoznak az elévülés szabályai. Tehát ha egy be nem
tartott szerződésre bukkanunk, akkor igenis vizsgáljuk meg a kártérítés lehetőségeit, tehát a
szerződés be nem tartásából adódó kártérítés lehetőségét. Azt hiszem, ennek a bizottságnak a
munkája végén akár kártérítés formájában kimutatható lenne egy olyan összeg, amelyből
legalább egy darab cukorgyárat újra tudnánk építeni, ez a kormányprogrammal is teljesen
egybevágna, és akkor ezt oda tudnánk adni azoknak a gazdáknak, akiknek a versenytársai a
hazai rezidensekkel összejátszva megfosztottak bennünket a piacainktól, a gyárainktól és sok
minden mástól. Én tehát azt gondolom, hogy a szerződések átvizsgálásánál külön figyeljünk
arra, hogy hol van egy olyan kis farkinca, amelyből kártérítést tudunk követelni, ha már nem
is az a tulajdonos, és már adták-vették. (Zúg a hangosító berendezés.)

Valamint - és ez részben inkább ügyrendi - én azt javaslom, hogy ebben a vitában a
két jelen lévő szakértő is kaphasson szót valamilyen rendszer szerint, vagy vehessenek ebben
részt, vagy konkrétan kérjük meg őket időről időre, hogy foglalják össze a saját szempontjaik
szerint, hiszen mindegyikük csak egy vázlatot adott le, és ahogy a bizottságban zajlik a vita a
kérdésről, bizonyára hozzá tudnak tenni valamit, és gazdagítani tudják ezt a vitát. Nem tudom,
hogy az ügyrend, a működési szabályzatunk vagy mi és mennyire ad erre lehetőséget, de ha
nincs, akkor adjunk lehetőséget erre! Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Konkrét kérdés megfogalmazása esetén van
mód arra, hogy szót adjak a szakértő uraknak annak a megválaszolására. Most Koncz Ferenc
képviselő úr következik.

KONCZ FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Szerencsi országgyűlési képviselő
vagyok, ráadásul még az is a bűnöm, hogy szerencsi polgármester is vagyok. (Zúg a
hangosító berendezés.) Nem tudom, hogy a bizottság tagjai közül bárki, bármelyik oldalon ül
is, átélte-e azt a helyzetet, sikerült-e átélnie azt a helyzetet személyesen, emberségében - nem
is politikusként gondolkodva, egyszerűen emberként gondolom ezt -, hogy egy olyan
településen, mint például Szerencs, ahol a 120. kampányát kezdte volna a Szerencsi
Cukorgyár, amely, amikor megépítették, Európa legmodernebb gyára volt, és amelyet a
legrövidebb idő alatt építettek meg abban az időben, amikor az a gyár elkészült, tehát hogy
sikerült-e ilyen közvetlenül átélnie valakinek ezt a helyzetet. Úgyhogy ha én nem fogok itt
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konkrét javaslatokat tenni, és egy kicsit indulatosan és érzelmesen fogok beszélni, akkor az
ebből a helyzetből adódik. Szerencsen minden a cukor…

ELNÖK: Képviselő úr, a program vitája folyik.

KONCZ FERENC (Fidesz): Rendben, köszönöm szépen, arról is fogok beszélni.
Szerencsen minden a cukor köré épült, a csokoládé és azok a lépések folyamatosan az elmúlt
időszakban, amelyek ezt a települést várossá és erős élelmiszeripari központtá alakították. Ez
most megszűnt, ez a helyzet megszűnt, és nem szabad elfelejtenünk, hogy ez az első olyan
bizottság, amely esetleg olyan felelősséget állapíthat meg, amelyet bizony nagyon erős és
magas politikai körökben követtek el - mondom ezt a programhoz -, hiszen talán nem volt
még a parlamentnek olyan bizottsága, amely általános privatizációs lépéseket vizsgált volna, a
cukorgyárak privatizációja ebbe a körbe tartozik. Egészen lehetetlen lépéseket kellett
végigfigyelnünk egyszerű állampolgárként, magyar emberként vagy akár politikusként,
amikor azért kezdtek el fizetni, hogy a vidéken megszűnjön a szarvasmarhatartás, amikor
pénzt adtak azért, hogy a szarvasmarhákat kivágják, ugyanez történt a sertéssel. Csak úgy
jelzem, hogy most Szerencsen - a Hegyalja kapuja - azért fizetnek pénzeket, ha valaki kivágja
a szőlőjét, és a kormányzatnak bizony…, más nem tud fellépni ezekkel az elképzelésekkel
kapcsolatban hatékonyan, csak kormányzati intézkedéseket lehet ehhez kapcsolatban tenni.
Ugyanez történt a cukorral, ugyanez történt a feldolgozóiparral általában - lásd magyar
konzervgyárak! -, vagy például a növényolajiparral is ez történt az elmúlt évtizedekben. Én
tehát azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak azért is kell rendkívül nagy odafigyeléssel
végeznie a munkáját, mert én úgy hiszem, hogy az összes, előbb általam felsorolt és általam
fel nem sorolt kérdésekben is hasonló lépéseket követhetett el az akkori vezetés, az akkori
kormányzat, aminek ilyen következményei lettek erre az országra nézve. Magyarán: ez a
bizottság nem bíróság, ez a bizottság ilyen értelemben nem hatóság, mindenesetre
véleményem szerint az elkerülhetetlen, és a bizottság nem fogja elvégezni a munkáját, ha nem
jelöl meg pozíciókat, nem jelöl meg neveket, nem jelöli meg azokat, akik abban az időben
meghozták ezeket a lépéseket. Ezt meg kell tennünk, és ez bizony nagyon-nagyon
körültekintő és hosszadalmas munka lesz.

Úgyhogy itt szeretném feltenni az első kérdésemet, hogy lehet-e esetleg a fél éven túl
hosszabbítást kérnünk, ha úgy alakul, hogy a bizottság egy fél év alatt nem lesz képes ezt a
munkát elvégezni, még akkor sem, ha hetente fogunk ülésezni…

ELNÖK: Lehet, képviselő úr, lehet, mindig lehet.

KONCZ FERENC (Fidesz): Akkor ez segíthet rajtunk. Meg kell állapítani, hogy mi a
jelen helyzet. Ha tudunk abból tanulni, hogy Magyarországon mi okozta ezt az állapotot, és
abból is, hogy a szomszédainknál, ahol különben a mezőgazdasági termelési viszonyok
sokszor kedvezőtlenebbek, valahogy mégis csak mondjuk 50 százalékban vagy mondjuk csak
20 százalékban hajtották végre az EU-s akaratot ebből a szempontból, ebből bizony akkor
tanulnunk kell.

Azzal nem értek teljesen egyet, hogy itt az EU felelősségét feszegessük, hiszen mi
beléptünk egy klubba, ők megszabtak bizonyos szabályokat és elképzeléseket, amelyeket
nekünk nem lett volna kötelező végrehajtani. Miért is hajtottuk végre? - hadd kérdezzem meg!
A 400 ezer tonna cukorkvótát kötelező volt eladni? Nem volt kötelező. Miért is adtuk el? Ez a
nagy kérdés ebből a szempontból. Véleményem szerint nem kellett volna, ezért szerintem
nagyon-nagyon fontos meghatározni a felelősségi kört.

A következő dolog, hogy ha a jelen helyzetet tekintjük, akkor nem szabad megállnunk
ebben a helyzetben, nem szabad megállnia a bizottságnak ennél a pillanatnál, hanem meg kell
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határozni a jövőt. Tehát először is: ha nem tanulunk a múltban elkövetett hibáinkból, nem
sokra mentünk, és az emberek is azt fogják mondani: na persze, ez is csak egy szokásos
bizottság, itt ültek hetente, az üléseket közvetítette a televízió, de különben amúgy nem értek
el semmit. Ezt nem tehetjük meg, már csak azért sem, mert - még egyszer szeretném
hangsúlyozni - ez az első ilyen jellegű bizottság. Azt szeretném tehát elmondani, amit már
többen megemlítettek, hogy ennek a bizottságnak utat kell mutatnia a jövő tekintetében. Meg
kell vizsgálnunk, hogy egy ilyen stratégiai élelmiszernél, mint a cukor, hogyan tudjuk elérni
azt, milyen kormányzati lépések szükségesek ahhoz, hogy elérjük, hogy az ország legalább a
saját fogyasztását tudja biztosítani, hiszen jól tudjuk azt, hogy a kaposvári gyár jelenleg
körülbelül 105 ezer tonnát termel, és évente Magyarországon 310 és 330 ezer tonna közötti
mennyiségű cukor fogy el, nyilván évtől függően. Magyarországon tehát nagyon-nagyon
fontos a jövő tekintetében, hogy a magyarországi igényeket az én véleményem szerint egy
ilyen jó képességű, jó adottságokkal bíró országban, mint a mi hazánk, saját erőből tudjuk
kielégíteni. Gondolom, hogy a bizottságnak erre is lehet javaslata, én ezt támogatnám, és
nagyon-nagyon fontosnak tartanám, hogy a bizottság a végső konklúziók közül ezt a pontot is
vegye be, mindenképpen nézzük meg, hogy hogyan tudunk ebből a helyzetből kimozdulni.

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, elnök úr, és köszönöm a
türelmet.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Nagyon sajnálom, hogy az előkészítő
anyagokat nem olvasta el (Koncz Ferenc: Csak egy részét!), mert azokban benne volt, hogy a
400 ezer tonnáért pénzt kaptak a gyárak, aminek a 30 százalékát továbbították a termelőkhöz,
ami úgy 4-5 év nyereségével volt egyenértékű, tehát sajnos azt kell mondjuk, hogy
önszántukból, pénzért adták el. Az más kérdés, hogy manapság az egész ország issza a
következményeit annak, hogy ők akkor a saját érdekeik alapján döntöttek.

A következőkben szeretném előterjeszteni…

KONCZ FERENC (Fidesz): Elnök úr, ezt én szakértői anyag nélkül is tudom, ne
haragudjon meg…

ELNÖK: Hogy pénzért adták el?

KONCZ FERENC (Fidesz): Azt, ezeket, amiket ön most elmondott, mindent tudok
szakértői anyag nélkül is érintettként, pontosan ezért nem is kívántam…

ELNÖK: Csak nem ezt tetszett mondani. (Közbeszólások, derültség a kormánypárti
képviselők soraiban.) Nem akarok itt vitába bonyolódni…

KONCZ FERENC (Fidesz): Azt mondtam, ne haragudjon, elnök úr, azt mondtam,
hogy ez ellen csak kormányzati fellépéssel lehetett volna hatékonyan küzdeni, mert
nyilvánvaló dolog, hogy különben ezt nem tudjuk megoldani.

ELNÖK: Jó. Tehát akkor, ha jól értem, támogatni tetszik az előterjesztésem 15.
pontját, amely úgy szól (Közbeszólások a kormánypárti képviselők soraiból.), hogy:
„Javaslatok az agrárpolitika követendő irányaira, a kormányzati feladatokra és a további
tennivalókra”.

KONCZ FERENC (Fidesz): A 15. pontot támogatom, igen.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor jelentkezési sorrend szerint Aradszki András
képviselő úr következik.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Először is azért
rögzíteni kell - és ebben lenne egy ügyrendi javaslatom -, hogy határozunk arról, hogy ezt a
dr. Józsa István képviselő úr, elnök úr által aláírt, Szöllősy Tamás által készített, „Javaslat a
bizottság által vizsgálandó témakörökre” című iratot jelenleg nem tárgyalja a bizottság.
(Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: Helyes!) Ebben kérek egy ügyrendi
szavazást, és utána folytatnám a hozzászólásomat.

ELNÖK: Kedves Aradszki úr, ehhez nincs joga (Ivanics Ferenc: De van hozzá joga!),
ugyanis azt ön eldöntheti, hogy amit én ideterjesztek, ahhoz ön hozzászól vagy nem, de se
arról nem szavaztunk, hogy tárgyalja, se arról, hogy nem. Lehet hozzászólni, ez ön előtt van,
úgyhogy én erről nem fogok szavazást tartani.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Az ön joga, társelnök úr, hogy ebben ad-e
szavazást vagy nem (Font Sándor: Ügyrendi kérdésben szót kérek!), de az eddigi magatartása,
a hozzászólásai a társelnök úrnak… - akkor tessék a fejében egy kis rendet tenni, mert mindig
arról beszélt, hogy erről tárgyalunk, a „Javaslat a bizottság által vizsgálandó témakörökre”.
Adok egy percet, hogy ezt tisztázza magában, ha nem sikerül öt másodpercen belül.

ELNÖK: Ezzel semmi probléma nincs. Ügyrendben soron kívül kell szót adnom a
társelnök úrnak.

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Köszönöm szépen. Valójában majd Aradszki úr
után én fogok következni, mert szólásra jelentkeztem. Ugyanezt a témakört szerettem volna a
hozzászólásomban is megemlíteni, de most azért vagyok kénytelen, mert Aradszki
képviselőtársam ügyrendi jelleggel is feszegeti ezt a témakört. Tehát tisztázni szeretném: a
bizottságunknak két szakértője van, Pongrácz Tibor és Für Balázs. A két szakértő urat kértük
meg, illetve bizottsági döntéssel kértünk tőlük előkészítő anyagot. Tárgyalni értelemszerűen a
két szakértő úr által előkészített anyagot tárgyalhatjuk. De ettől függetlenül természetesen
bármelyik képviselőtársunk itt az ülés alatt előterjeszthet további vizsgálati tematikát,
módszert és bármit.

Az egy esemény, amit Józsa István társelnök úr előterjesztett, itt egy név, Szöllősy
Tamás is van alatta, hogy készítette. Ezt nekünk figyelembe se kell venni, hiszen neki
megbízást Szöllősy Tamás névre nem adtunk. A bizottság, mint említettem, Pongrácz
Tibornak és Für Balázsnak adott megbízást. Ha képviselőtársunk, Józsa István társelnök úr
szóbeli előterjesztéssel él, amit írásba foglalt, másképp nem tudom értelmezni, akkor ezt is
természetesen figyelembe vehetjük. De arról külön, nem gondolnám, hogy állandóan
beszélnünk kellene, hogy mennyire zseniális ez az előterjesztés, és miután nem érkezett
ellenvélemény, akkor összhangban van a bizottság állásfoglalásával. Ez már merőben túlzás,
mert ez az anyag ilyen értelemben nem a szakértőktől jött anyag, ez egy szóbeli előterjesztése
az ülés folyamán a társelnök úrnak. Ebben a környezetben legyünk szívesek a későbbiekben is
figyelembe venni. Tehát érdemileg nem a bizottságunk mai napirendjéhez érkezett előkészítő
anyag, ez biztos, mert ilyen megbízást nem adhattunk Szöllősy úrnak, mivel a
bizottságunknak két elfogadott szakértője van, mint ahogy ezt az előbb is említettem. Tehát
ezt a kérdést zárjuk le. Ha Józsa István változatlanul a 15 pontból valamelyiket a vizsgálati
programunkba beépítendőnek tartja, akkor azt jelezze, hogy ő egyébként ezt is javasolja, úgy,
ahogy a 15 pontban sok olyat javasol, ami nem lehet a vizsgálóbizottságunk vizsgálati anyaga,
mert erre - majd kitérek - a határozati javaslat, amit a parlament elfogadott, nem adott
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felhatalmazást. Ilyen egyszerű a dolog. Tehát itt én ezt az ügyrendi vitát szeretném lezárni, ez
nem előkészítő anyag, társelnök úr szóbeli előterjesztése, amit írásban tett elénk. (Sáringer-
Kenyeres Tamás: Ügyrendi lenne!)

ELNÖK: Köszönöm az ügyrendi kiegészítést. Csak annyit hozzá, hogy a szakértőknek
nincs előterjesztési joga, az az előterjesztés, amit a bizottság valamelyik tagja a nevére vesz.
Ezt a saját előterjesztésemként tekintem. Ha önök szóbelinek értékelik, mert az ülés előtt
került kiosztásra, ez mindenkinek az egyéni joga, ehhez nem kívánok hozzászólni.
Természetesen mindenki ahhoz szól hozzá, amihez akar.

És akkor megadom a szót ügyrendben Sáringer-Kenyeres Tamás úrnak.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Nekem az lenne a kérésem a társelnök
úrhoz, hogy ne kommentálja folyamatosan a hozzászólásokat, jelentkezzen be ő is
hozzászólásra. Ott a társelnök úr, átadja a szót. Ez egy teljes káosz, hogy itt mi megszólalunk,
mi nem reagálhatunk vissza, ugyanakkor ön pedig folyamatosan mondja a magáét.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Kedves Sáringer Úr! Nagyon örülök, hogy előremutató javaslatokat tesznek.
Nagyon szerettem volna, ha ez után a bizottsági ülés után az érdemi munka elkezdődhet. Erre
tettem erőfeszítéseket. Ezt önök most opponálják. (Derültség.) Úgyhogy én azt szeretném
mondani, hogy előrevivő javaslataik legyenek.

(Jelzésre:) Hanó képviselő úré a szó.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Én előrevivő javaslatot szeretnék
tenni. Itt elég sok minden elhangzik, hogy milyen irányba menjünk, arról, elnök úr, nem
szavaztunk, hogy az ön elterjesztése a vita tárgya most, hanem amit napirendként elfogadtunk,
ahhoz kezdtünk hozzászólni. Ön mindig a hozzászólást valamelyik ponthoz akarja kötni. Mi
nem erről beszélünk direktben, hanem az elfogadott napirendhez szólunk hozzá.

A másik. Én is azt kérném, ha lehet, akkor ne magyarázza már meg elnök úr, hogy a
Koncz Feri mit hogy gondolt, mert ő elmondta a véleményét. Önnek is van egy véleménye, és
azt tegye hozzá, de hogy mit olvasott el meg mit nem… Tehát nem kellene ezt hozzátenni.

A harmadik, ami a leglényegesebb, hogy mivel van két szakértőnk, a következő
ülésünkre készítsenek elő egy olyan anyagot, ami alapján utána tényleg el tudnánk a most
elhangzott vélemények szerint a munkát kezdeni. Ne most döntsük azt el…

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ez egy ügyrendi javaslat…

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Szeretném befejezni, ha megengedi, elnök úr. Mehet?

ELNÖK: Mehet persze!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Tehát hogy mindenkinek véleménye itt elhangzik, hagyjuk
kibeszélni a dolgokat, mert ez egy fontos dolog, és biztos, hogy van egy csomó okosság is
benne. A szakértők meg ehhez képest, az itt elhangzottak szerint, mivel két szakértő van,
ahogy a társelnök úr, Font úr mondta, készítenek elő anyagot, de önök is vagy bármely itt
lévő személy készíthet elő anyagot a következő ülésre, és akkor már ott el tudjuk azt dönteni,
hogy ténylegesen mi mentén menjünk, hiszen hirtelen most beleugrottunk a nagy zavarosba,
és próbálunk egy olyan anyagot összerakni, ami tényleg rövid idő alatt azért fel tudja tárni a
dolgokat, még egyszer ilyen ne történjen meg, hiszen nemcsak a cukoripart, hanem az egész
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élelmiszeripart kifektette ez a rossz privatizáció. Csak egy mondat, nem ide illik, de megint
Varga úrhoz kapcsolódva…

ELNÖK: Ez az ügyrendi javaslat indoklási szakasza most, ha jól értem.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Igen. Tehát azt akarom elmondani, hogy például
Békéscsabán a hűtőházat megint egy francia gazdacsoport privatizálta, vette meg, és bezárta.

ELNÖK: Ez a cukorhűtőház?

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Nem a cukorhűtőház, csak a privatizáció példáját mondom
önnek. Ne legyen cinikus!

ELNÖK: Nem, csak nem értettem.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Jó, akkor lehet így is folytatni a dolgot. Ön opponál, nem
én! Én tettem egy előremutató javaslatot. Itt elég sok vélemény elhangzik, ebből a két
szakértő a következő ülésünkre készítsen egy előterjesztést, de minden párt vagy minden
olyan személy, aki itt van, mert valaki nem párt képviseletében van itt, tehet javaslatot arra az
ülésre, hogy mi alapján vizsgálódjunk.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr, előremutató ügyrendi javaslatát. Rendes
hozzászólásra következik Font Sándor társelnök úr. (Dr. Aradszki András: Volt egy
ügyrendim, és utána mondtam, hogy következik a rendes hozzászólásom, mert nem fejeztem be
a hozzászólást.) Ez így igaz. Tehát a jelentkezési sorrend szerint, ha rendes hozzászólásra
igényt tart Aradszki András képviselő úr, akkor most… (Jelzésre:) Van még további
ügyrendi? (Ivanics Ferenc: Igen.) Az soron kívüli. Ivanics képviselő úr!

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak jelezni szeretném,
többen megfogalmazták, hogy az ülésvezetéssel problémák vannak.

ELNÖK: Nem lehet kritizálni az ülés vezetését.

IVANICS FERENC (Fidesz): Az a helyzet, hogy az a Házban van, itt pedig
vizsgálóbizottsági ülésen vagyunk.

Egyrészről ön nem tette fel szavazásra azt a javaslatot, ami Aradszki András ügyrendi
javaslata volt, nevezetesen: vágjuk már el azt a szálat, amit ön folyamatosan próbál nyomni az
ülés kezdete elejétől. Először megpróbálta meghamisítani a napirendi pontot, mert más címet
terjesztett elő, azt terjesztette elő, hogy "elfogadás". (Koncz Ferenc: Így van!) Nem
elfogadásról van szó, hanem tárgyalásról. A másodikban nem adta meg most itt erre az
ügyrendi javaslatra a szót. Harmadsorban pedig visszaél levezető elnöki szerepkörével, és
saját magának rendszeresen szót ad, és kritizálja a többiek hozzászólását. Csatlakozzon be a
vitába, jelentkezzen be, olvassa be, hogy hányadik lesz, és akkor majd elmondhatja ezeket a
véleményeket.

Tehát Aradszki képviselőtársunknak az volt a javaslata, amit ön most már itt nem
tudom hányadszorra fogalmazott meg, hogy ez az előterjesztés, ez a "Javaslat a bizottság által
vizsgálandó témakörökre", ami már a címében elárulja, hogy nem programról van szó,
vizsgálati témaköröket javasol, a vizsgálati témaköröket pedig az országgyűlési határozati
javaslat határozza meg. Ez nem az ön javaslata, mondja. Azt, hogy ezen a határozati
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javaslaton belül miket vizsgáljunk, azt hogyan tegyük, az a program része. Úgyhogy ilyen
szempontból ez az anyag elég gyenge. De ennek ellenére vannak benne olyan szempontok,
amiket szerintem be lehet emelni majd a vizsgálati programba. De hogy csatlakozzak részint
Font Sándor hozzászólásához, mondjuk a 13. pontban: "Cukoripari tőkekoncentráció
Európában". Tehát ezt javasolja. Ez a bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik, hogy az
európai tőkekoncentrációt vizsgáljuk? Tehát részint zavarok vannak.

Úgyhogy ezért, ezen indoklások alapján azt kérem, hogy tartsa be a levezetés
szabályait, és ezáltal szavazzunk Aradszki András javaslatáról, amely egy olyan javaslatot
tisztáz, amelyről tulajdonképpen - mások is megfogalmazták - nem is szavaztunk. Ez jelen
esetben azt jelenti, hogy ez a bizottság nem a „Javaslat a bizottság által vizsgálandó
témakörökre” nevű előterjesztést tárgyalja meg; azt szakértői anyagnak tekinti. Köszönöm.
(Sáringer-Kenyeres Tamás: Így van, szavazzunk!)

ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, mit lehet erről szavazni? Erre a választ a társelnök úr
megadta: minden képviselőnek joga van előterjeszteni. Azt nem szavazhatja meg a bizottság,
hogy nem tárgyal egy általam beterjesztett anyagot, az eredendő képviselői jogomnak a
csorbítása. Erre tett javaslatot? (Zúg a hangosító berendezés.)

IVANICS FERENC (Fidesz): Tisztelt Józsa Képviselőtársunk! Köszönöm szépen a
levezető elnöknek a szót, és most Józsa képviselőtársunkhoz fordulok: én nem mondtam ilyet.
Azt kértem…

ELNÖK: Akkor tegyen már egy szavaztatható javaslatot!

IVANICS FERENC (Fidesz): Azt kértem, hogy szakértői anyagnak tekintsük,
ugyanúgy…

ELNÖK: Jó, akkor ezt teszem fel…

IVANICS FERENC (Fidesz): …, mint a másik kettőt...

ELNÖK: Szakértői anyagnak tekintjük, mint a másik kettőt.

IVANICS FERENC (Fidesz): Ugyanúgy, mint a másik kettőt, és nem ez az
előterjesztés.

ELNÖK: Jó, ezt el tudom fogadni.

IVANICS FERENC (Fidesz): Ez így rendben van.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Ez volt a javaslat.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ez volt az én javaslatom is.

ELNÖK: Mondjuk jogilag nem ugyanaz, de akkor… (Közbeszólások a kormánypárti
képviselők soraiból: Nem előterjesztés, de mindegy! - Derültség a kormánypárti képviselők
soraiban.)
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ELNÖK: Elnézést kérek, képviselő úr, én nem vagyok a bizottság szakértője. Én a
bizottság tagja vagyok, és ugyanúgy tudok előterjesztéssel élni, mint bárki más. (Zúg a
hangosító berendezés.)

Akkor egyféleképpen tudom feltenni a kérdést - Ivanics képviselő úr, tessék figyelni! -
, hogy azonos jellegű előkészítő anyagnak tekinti a bizottság a hármat. (Zúg a hangosító
berendezés.) Valaki nagyon telefonközelben van. …Jó, rendbejött. Tehát az kielégíti az
előterjesztő igényét, hogyha azt teszem fel szavazásra, hogy a három anyagot azonos szintű

vitaanyagnak tekinti a bizottság. (Közbeszólás a kormánypárti képviselők soraiból: Nem.)

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Dehogynem, csak erre nemmel szavazunk.
(Derültség. - Közbeszólás: De ez egy másik! Tegye már fel!) Tegye fel! (Ivanics Ferenc: De
ez egy másik javaslat, ez nem Aradszki képviselőtársunk javaslata, de mindegy!)

ELNÖK: Akkor valami használható javaslatot kérek, mert rengeteg indoklás van, és
amiből szavaztathatót lehet feltenni, nem értem, vagy a képviselői jogomat csorbítja. Tessék
megfogalmazni a kérdést! Nem minősíthetem le a saját anyagomat szakértőire. Tessék!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Megfogalmazhatom? Arról kellene döntenünk,
miután a társelnök úr…

ELNÖK: Előterjesztéssel élt.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): …többször kifejtette, hogy ezt a napirendi
pontot mint előterjesztést tárgyaljuk, én csak azt szerettem volna rögzíteni, hogy ez az
előterjesztés nem lehet része az 1. pontnak: a vizsgálati program megvitatása és tárgyalásának
ütemezése. Tehát nem lehet olyan eredménye a tárgyalásnak, hogy e pont kapcsán erről a
javaslatról, a bizottság által vizsgálandó témakörök című anyagról határozó… (Zúg a
hangosító berendezés.)

ELNÖK: Az asztalon van valami telefon. (Közbeszólás: Valahol be van kapcsolva
valami.) Nem maradt valaki bekapcsolva? (Sáringer-Kenyeres Tamás: Az asztalon az a kulcs
nem olyan váltós? - Közbeszólások.)

Aradszki képviselő úr, szeretnék segíteni. Nem azt akarja megfogalmazni, hogy az
általam beterjesztett javaslatról ne szavazzon ma a bizottság?

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Lényegét tekintve igen. ELNÖK: (Hanó
Miklós: Arról szavazzunk, hogy nem azt a tárgya, ez a lényege!)

ELNÖK: Jó. (Közbeszólások.) Köszönöm. Ügyrendi vitát folytatunk. (Jelzésre:) Szabó
Rebeka képviselő asszony!

SZABÓ REBEKA (LMP): Bocsánat, nem tudom, hogy ez ügyrendi hozzászólás-e, de
szeretném felhívni a képviselő urak figyelmét arra, hogy az egész elmúlt 20 év magyar
cukoripar és -reform eseményeit kellene megvitatnunk, és e helyett egy parttalan vitát
folytatnak itt fél órája. Nagyon szépen kérem, hogy térjünk át a tartalmi témákra…

ELNÖK: Egyetértek.

SZABÓ REBEKA (LMP): …, mert így soha nem érünk a munka végére.
(Közbeszólás: Így van!)
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DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ügyrendit kérek, és utána rendest.

ELNÖK: Tessék, ügyrendi kérdésben!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Visszavonom az ügyrendi indítványomat.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor normál hozzászólásban szót adok Aradszki
András úrnak.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy fél
mondatot a „Javaslat a bizottság által vizsgálandó témakörökre” anyagról. Ez jó esetben egy
nagyon jó indulatú ötletbörzének tekinthető, amelynek vannak olyan elemei, amelyeket
esetleg használni fogunk, tehát ennyiben köszönet illeti meg az előterjesztőt, hogy vannak
olyan pontjai, amelyek esetleg a végső döntésünknél alkalmazásra kerülhetnek, ha beiktatjuk
őket.

Amiről szeretnék hozzászólni: elhangzott Font Sándor úr javaslata, hogy itt két részről
van szó, a cukoripar privatizációjáról, valamint a közösségi cukorreformok hatásáról. Én azt
gondolom, hogy ez az a két irány, amelybe el lehet indulni a konkrét vizsgálati program
megalkotásakor. És itt már rögtön javasolnám is azt, egyetértve Hanó Miklós úr javaslatával,
hogy a szakértő urak (Hanó Miklós: Arról nem szavaztunk!) - ettől függetlenül egyetértek vele
- …a cukoripar privatizációjának vizsgálatakor a kiindulási pontot mindenféleképpen a
rendelkezésünkre álló iratanyag kell hogy jelentse. E tekintetben indítványozom, hogy
szerezzük be a döntés-előkészítés dokumentumait, az összes jegyzőkönyvet, emlékeztetőt,
átiratot, indítványt, szakértői anyagot, vizsgáljuk meg a szakértői anyagok által hozott
döntéseket, azoknak a tartalmát, ezzel párhuzamosan vizsgáljuk meg a szlovák és a lengyel
cukoripari privatizáció gyakorlatát és annak a végső eredményét, valamint annak az esetleges
(Zúg a hangosító berendezés.) összevetését a majdani második körös vizsgálatait a másik
területtel való vizsgálatnál, hogy ők miért nem jártak ilyen rosszul a cukorrezsim
bevezetésével. Meg kellene vizsgálni, és listát kellene összeállítanunk, hogy ezekben a
döntés-előkészítő, illetve döntési anyagokban kik vettek részt, kik voltak az előterjesztők, kik
vettek részt a döntésekben, kik készítették el a szakértői anyagokat, és utána meg kellene
vizsgálni a döntések alapján megkötött privatizációs szerződések tartalmát, azt, hogy ez
milyen összefüggésben volt, mennyire hajtották végre magukat a döntéseket is, mert itt is
volt, lehetett anomália. Meg kellene vizsgálni a szerződések végrehajtását, azaz a teljesítését
is, hogy szerződésszerűen történt-e a későbbiekben a cukorgyárak privatizációjáról szóló
szerződések teljesítése, ha nem, milyen következményei voltak ennek, ha nem voltak
következményei a szerződésszegésnek, miért nem történtek meg ezek a következmények.
Ugyanezeket az anyagokat a második körössel is el kell végezni, amit elmondtam. A második
körös privatizációval kapcsolatban meg kellene vizsgálni, hogy hogyan alakult a privatizációt
követően a tulajdonosi körök összetétele, miként változott, mi volt a Versenyhivatal szerepe,
hozott-e határozatot arról, hogy a piaci részesedésre figyelemmel miképpen lehet ezeket a
tőkekoncentrációkat elvégezni.

Én röviden ezt javaslom, hogy kiindulási pontként a bizottság témája első felével, a
cukorgyárak privatizációjával kapcsolatban ezt tegyük meg, és indítsuk el. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. (Jelzésre:) Hanó képviselő úr, ügyrendben vagy
normál hozzászólás?

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Az ügyrendnek a befejezését szeretném elmondani.
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ELNÖK: Igen, ügyrendben soron kívül szót adok.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Ugyanis volt egy ügyrendim, amelyben azt kértem, hogy a
most elhangzott dolgokról a két szakértő vagy bármely politikai csoport készíttessen a
következő összejövetelünkre egy olyan anyagot, amelynek az alapján utána…

ELNÖK: Elnézést, képviselő úr, ez az ülésnek a lezárása lesz, azért nem…

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Igen, csak azért lényeges, amit mondtam, mert akkor nincs
gond azzal, hogy ön itt most tett-e le javaslatot vagy nem.

ELNÖK: Nincs azzal semmi gond. (Derültség a kormánypárti képviselők soraiban.)
Köszönöm.

Normál hozzászólásra szeretném megadni a szót Font Sándor társelnök úrnak.

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Köszönöm szépen. Egy kicsit már izgultam, hogy
sorra kerülök-e. (Derültség.) Nem akartam ügyrendi jelleggel álcázni a felszólalásomat, hogy
véleményem szerint néhány alapvető kérdést azért tisztázzunk, és így talán elkerülhettünk
volna felesleges eszmefuttatásokat.

Először is nagyon szeretném kérni a bizottság tagjait, hogy ragaszkodjunk az 54/2011.
számú országgyűlési határozathoz, abban véleményem szerint elég jól megfogalmaztuk, hogy
mit szeretnénk tenni. Kérem a bizottság tagjait, hogy a későbbiekben is tartózkodjunk az
általános vita újbóli lefolytatásától. Biztos, hogy sok érzületi kérdés kapcsolódik hozzá, erről
rengeteget tudnánk beszélni, akár területen érintett képviselőként, akár fogyasztóként, ha más
oknál fogva nem is. Azonban az időnk - és ebben több képviselő hozzászólásához szeretnék
majd megjegyzést fűzni - elég korlátos, és tartok tőle, hogy nem lehet olyan széles körű

vizsgálatokat folytatni minden tekintetben, amelyekre itt javaslatok születtek.
A tartalmi rész előtt azonban szeretnék én is néhány gondolatot mondani, mondhatnám

azt, hogyan vezetnék én ülést - nem kritizálva az ülésvezető elnököt, inkább akkor így
mondom, hogyan vezetnék én ülést. Először is, házszabályszerűen. A Házszabály elég
egyértelmű az ülés vezetésében: az elnök az ülést vezeti és irányítja. És nem kommentálja,
nem kér önkényesen szót, hanem próbálja a Házszabály szerint a jelentkezőket katalogizálni.
És ezen belül van egy olyan szabály, hogy váltakozva kormánypártnak és ellenzéknek ad szót.
Ez sokszor az ellenzéknek nagyon komoly előnyt jelenthet általában. Itt is kérném szépen ezt
betartani, mert itt elkerülhettünk volna néhány oda-vissza polemizálást, illetve átalakuló
párbeszédet ülésvezető elnök és hozzászóló képviselő között. Ilyet a Házszabály nem ismer.
Ezzel elég fölösleges időveszteséget okoztunk véleményem szerint a mai napon.

Olyan nincs, hogy első körös meg második körös hozzászólás. A Házszabály ilyet nem
ismer, hozzászólás van.

Azt sem lehet megtiltani, hogy másodszor hozzászóljon, sőt harmadszor is, ha úgy
adódik. Egyszerűen képviselői jog.

A Házszabály egy komoly dolog. Meg kell próbálni betartani. Időnként nehéz,
időnként úgy tűnik, hogy körülményes, de húsz évig fabrikáltuk ezt a Házszabályt, és jelenleg
eddig jutottunk, a most leírt változatához. E szerint próbáljuk meg az üléseket vezetni.

Visszatérve a tartalmi kérdéshez. Amit legelőször elmondtam, döntő mértékben a
képviselők visszajelezték, hogy jó lenne efelé elindulni, talán részletezve most Aradszki
képviselőtársam is ezt fejtette ki, mert az igazi lényeg, legalábbis erre adott felhatalmazást az
országgyűlési határozati javaslat, az általam elmondottak megkezdése nélkül nem lehetséges,
hogy megtudjuk, mi az igazi lényeg, és - mint mondtam - erre a határozati javaslatunk
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különböző pontjai mondják ki, hogy mit kellene vizsgálnunk, hogy ki, mikor és hogyan
ellenőrizte például az új tulajdonosok által vállalt kötelezettségek betartását. Több
képviselőtársam itt említette. Na de ehhez először meg kell kapni a szerződést.

Aztán olyan, hogy milyen jogszabályi felhatalmazás, irányelvek és szakmai
szempontok alapján születtek döntések a cukoripari privatizáció folyamatáról. Erre tettem
javaslatot legelső felszólalásomban, hogy legyünk szívesek - amit most Aradszki András is
részletezett - az előkészítő anyagot, államtitkári vagy miniszteri döntéseket, annak bevitelét a
kormány elé, és utána ennek a képviseletét, és utána a szerződéskötés folyamatát. Ezek nélkül
nem fogunk előrébb jutni egy lépést sem, ha ezeket az alapvető dokumentumokat nem tudjuk
bekérni.

Utána, mint említettem az országgyűlési határozat, amely a bizottságunkat felállította,
mondja ki, hogy a koncepcióalkotásban pályázati, döntéshozatali folyamatban mely állami és
kormányzati szervek voltak érintettek - előkészítés, döntés, ellenőrzés. Véleményem szerint
tökéletesen megfogalmazza az országgyűlési határozati javaslat, hogy mit kell csinálnunk
ahhoz, hogy érdemi munkát tudjunk végezni.

Tehát visszatérve: változatlanul kikerülhetetlen lépésnek tartom a privatizációs
folyamatokat előkészítő döntések megismerését. A döntések következtében szerződések
születettek, a szerződések megismerését. Hogy abban van-e ellenőrzési jogkör vagy
betartatási passzus, ez nagyon fontos, lehet hogy nincs is benne, akkor is óriási a felelőssége
annak, aki így kötött szerződést. Akkor meg annak óriási a felelőssége, ha volt benne, és nem
nézte utána senki, vagy hagyta ezt a folyamatot végül azzá lenni, amit most már tudunk, hogy
mi lett.

Ugyanilyen fontosnak tartom, mint említettem, a cukorkvóta kérdéskörében ugyanezt
a logikát végigvinni. A magyar álláspontot ki készítette elő, amikor különféle szinteken kellett
képviselni magyar álláspontot. Milyen szintek ezek? Elmondtam már, de megismétlem. Van
egyáltalán a parlament plenáris ülése. Nagyon egyszerű, hogy ott mely képviselőcsoport
milyen álláspontot képviselt a vita folyamán. Mit képviselt a magyar biztosunk, Kovács
László úr, amikor a Bizottság elé került az egész kérdéskör, amit Fischer Boel asszony
beterjesztett. Mit képviseltünk ott? Hozzászóltunk, mondtuk, hogy ez így jó? Hozzászóltunk,
és azt mondtuk, hogy nem jó, tiltakozunk, és vétózni fogjuk, bármikor ezt elő fogják hozni?
Milyen álláspontot képviseltünk? Milyen álláspontot képviseltek a miniszterek, ha még több
érintett volt, bár szerintem Gráf József volt a fő érintettje ennek a kérdéskörnek, amikor a
miniszterek tanácsülése ezt a kérdéskört megvitatta? És ugyanígy a minisztérium által az
egyes szakértői konzultációs vitákba kiküldött magyar képviselők, mármint magyar, ha kell,
diplomaták, ha kell, a minisztérium alkalmazottai, köztisztviselők milyen felhatalmazással
mentek ki ezekre a tárgyalásokra, és ott mit képviseltek? Ezeknek az előkészítő anyagai
milyen álláspontot javasoltak képviselni? Ezeknek természetesen meg kell lenni mindenhol.

És nagyon szeretném tudni, hogy a kormányok ülésein vajon a kormány milyen
álláspontot képviselt, ha egyáltalán Gráf József bevitte kormányülésre, nem tudom, tartok
tőle, hogy be kellett. És ugyanígy, ha a miniszterelnökök értekezlete volt, és netán azon,
bármelyiken is szóba került a cukorkvóta, az egész cukorrendszernek ez a típusú átalakítása,
úgynevezett reform kérdésköre, ha netán a miniszterelnökök tanácskozásán ez szóba került,
akkor ott a miniszterelnök milyen álláspontot képviselt, milyen felhatalmazás alapján
képviselte azt az álláspontot? Nem tudom, hogy volt-e ilyen, de szeretnénk tudni, mert én úgy
érzem, hogy ezek az információk alapozhatják meg azt a logikai következtetést, hogy ja,
akkor már értjük, hogy miért így történtek a dolgok, vagy mondjuk azt, hogy mi most sem
értjük, hiszen teljesen más álláspontot képviseltünk kiemelt szinten, de a vége ez lett. Nem
tudom, ezt nem akarom megelőlegezni, csak szeretném tudni, hogy az előkészületek hogyan
történtek.
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Természetesen ugyanezt a logikát szeretném a privatizációs történeteknél. Ott, ugye,
belügy, nem kell kimenni nemzetközi szintre, de az előkészítettség, a kormánydöntés, aztán a
kormányok különféle álláspontjai, aztán a szerződéskötések, és mint említettem, amíg volt
magyar állami tulajdon, hiszen az első körben 25 százalék tulajdonrészt privatizáltak, tehát
75 százalék magyar állami tulajdonban maradt, csak egy opciós vásárlási jogot is szereztek a
privatizációs szerződés alapján. Ott ki képviselte a magyar államot? Erre hivatalos szervek
vannak. Személyileg ki volt az, aki a 75 százalék fölött diszpozíciós jogot gyakorolt a magyar
állam nevében? És aztán, amikor megtörténik az opciós jogok lehívása, még mindig marad
50 százalék, utána hogyan csúszik át az egész a külföldi tulajdonosok kezébe? Ki adja azt a
javaslatot a kormány elé, mert végül majd a Horn-kormány az összes megmaradt állami
részvagyont, mert ott már csak részvagyonok maradtak, ezt tudjuk, hiszen az Antall-kormány
indította el ezt a 25 százalékos privatizációs folyamatot, '94 óta viszont dömpingben a teljes
tulajdonrész átcsúszással átmegy a külföldi tulajdonosokhoz. Persze van egy Magyar Cukor
Rt., amely közben magyar tulajdonos, de ott is csak rész magyar a magántulajdoni rész, a
másik állami rész. Ki képviselte az államot a megmaradt öt magyar tulajdonú cukorgyárnál?
És milyen döntési folyamat, milyen javaslat alapján döntött úgy a kormány - ekkor már
kőkeményen a Horn-kormányról beszélünk -, hogy a megmaradt 25 százalék, 50 százalék stb.
résztulajdont is eladjuk a tulajdonosoknak? Mi volt a döntés-előkészítési folyamat?

A döntések következtében szerződések születnek, amiről a határozati javaslatunk
mondja is, hogy ezt a szerződéskötést, ennek a tartalmi részét vizsgáljuk meg, hogy ennek a
része utána hogyan valósult meg, a szerződéskötés és a betartása. Ekkor már sajnos túl
vagyunk mindenen, hiszen döntött valaki, hogy még a maradék állami résztulajdont is el
fogjuk adni, mert ez megtörtént. Ennek mi volt a döntés-előkészítése, milyen szerződési
környezetben született meg a végleges szerződés, és annak volt-e betartatási, ellenőrzési,
bármilyen kitétele az állam részéről?

Azt gondolom, ez olyan két témakör, olyan mennyiségű okirattal, ügyirattal, hiszen itt
említettem, kormányülések anyagait is szeretnénk megismerni, amennyiben ott szóba került
privatizálás, márpedig biztos szóba került, netán - most ugrok egy nagyot időben - a 2007-es,
'08-as, '09-es időszakban a cukorreform, a cukorkvóta eladása. Én úgy érzékelem, hogy ekkor
lehet logikai következtetéseket levonni, és ezért egy picit módosítanám Hanó képviselőtársam
forszírozott indítványát: hogyha ezeket az anyagokat megkaptuk - ez nagyon nagy
mennyiségű anyag, Aradszki úr is érzékeltette ezt, nyilvánvalóan a praxisából tudhatja, hogy
ez mit jelent, hogy ez egy komoly anyag -, ha ezek az anyagok fizikailag egyáltalán
rendelkezésre állnak, akkor jön el véleményem szerint a mi szakértőinknek egy nagyon
komoly feltett: az itt feltett kérdésekről egy gyűjtő elemzést kellene készíteni, hogy itt, kérem
szépen, ez és ez volt a felügyelőbizottsági elnök, ez és ez képviselte a magyar államot az
50 százalék meg a 75 százalék tulajdonban, innen jön egy javaslat, ez a javaslat felmegy a
főosztályvezetőhöz, az államtitkárhoz, a miniszterhez, a kormányülésre, és végigfut vagy nem
fut végig vagy módosul, nem tudom, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy innentől kezdve
van egy olyan lehetőség, ami a szakértő urak által egy térkép készítése, hogy na, akkor most
ez történt. És tartok tőle, hogy itt jutottunk el abba a fázisba, hogy az érintett szereplők és
nevek ismeretében meghallgatásokat kezdeményezhetünk - tartok tőle.

Figyelemmel voltam Varga képviselőtársam azon megjegyzésére, hogy esetlegesen
tudunk általános információt kapni külsős vagy nem érintett szereplőktől… (Varga Géza:
Kevésbé érintett!) Nekem is van egy ilyen, csak én ezzel nem hozakodtam elő. Közismert,
hogy van, volt, még egy picit van is egy Cukoripari Kutatóintézet - nem biztos, hogy pontosan
fogalmazom meg a jelenlegi nevét -, mert mint minden ágazatnak, saját kutatóintézete volt a
magyar államnak, pontosan tudjuk, hogy a zöldségnemesítés és minden terén komoly
kutatóintézet volt. Hogy ez hogyan omlott össze? Szívfájdalommal azt kell mondanom, hogy
erről most ne beszéljünk, bár ez egy óriási hiba volt véleményem szerint. De a Cukoripari
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Kutatóintézet nyomokban még most is létezik. Ha ezt esetleg semlegesnek tekintjük - bár nem
tudom, mert ott is a finanszírozások következtében cukorgyárak állnak a kutatóintézet
finanszírozása mögött jelenleg, de előtte nem így volt, akkor állami tulajdonban volt -, akkor
egy kitekintést, áttekintést a cukoripari kutatóktól esetleg kérhetünk ezen időszak alatt, amíg
meg nem kapjuk ezt a nagy vizsgálati anyagot, dokumentációs anyagot. Nem nagyon tudok
elképzelni más meghallgatást, esetleg ha a bizottságunk erről dönt, ezt beszéljük meg, vagy
amit Varga képviselőtársam említett, hogy neki is lenne javaslata, hogy úgynevezett külsős
elemző, a rendszert ismerő meghallgatását esetleg végezzük el, és lehet, hogy úgy kicsi képet
kapunk a majdan beérkező anyag és a szakértők általi összefüggéstérkép elkészítése
következtében, hogy merre menjünk tovább.

Én nem nagyon látok esélyt arra, illetve nem tudom, hogy az általam példaként
megemlített Cukoripari Kutatóintézet szakemberein kívül még milyen kört lehetne
meghallgatni, magyarul nem látom azt sem, hogy egy következő ülésnél konkrét napirendi
pontot tudunk megfogalmazni, amíg be nem érkeznek az előbb említett anyagok, és nem
kapunk azokról valamilyen elemzést. Ha tudunk, akkor azt nevesítsék képviselőtársaim, és
akkor elrendeljük a bizottsági ülés összehívását. Én óvatosan tettem egy ilyenre javaslatot,
hogy érdemi ülésünk is legyen, hogy a kutatóintézet munkatársait esetleg megkérdezzük,
hogy ők, akik iszonyúan ezzel foglalkoztak, és kvázi függetlenek ettől, hiszen elemző
kutatóként kellett ezzel foglalkozniuk, hogyan látták ezt az egész folyamatot.

Itt utalnék néhány képviselő felvetett gondolatára és az általam mondott ez irányú
társgondolatra. Ivanics Ferenc és Aradszki András is megemlíti a nemzetközi kitekintést
Szlovákia és Lengyelország felé. Két okot mondanék, ami miatt ezzel egyelőre ne
foglalkozzunk. Az egyik, hogy a határozat erre nem ad felhatalmazást a bizottságunknak,
mondhatnám, hogy ez a pragmatikus része. Van egy másik is: egyszerűen nem biztos, hogy az
időbe bele fogunk ezzel férni. (Közbeszólás: Biztos nem!) Ha most valaki érzékeli, hogy
mekkora az az anyag, amelyet itt most a minisztériumoknak elő kellene állítaniuk, tartok tőle,
hogy egy időrendi korlátba ütközünk, hogy a minisztériumok, az utódszervezetek - így
mondom - nem fogják tudni időben, a miáltalunk tervezett időben előadni ezt a nagy
mennyiségű anyagot, hogy abból a szakértőink legalább egy elemző következtetést vagy egy
összefüggésrendszert tudjanak hozni.

Itt említem meg - valaki megemlítette már - a Gazdasági Versenyhivatalt. Aki ismeri a
történetet, az pontosan tudja, hogy többször került be a Gazdasági Versenyhivatalhoz a hazai
cukoripar szerkezete, fúziói kérdése, annak elutasítása vagy engedélyezése, sőt büntetések
kiszabása is. Tehát a Versenyhivatal kikerülhetetlen, kikerülhetetlen, hogy a Gazdasági
Versenyhivatal összes döntése idekerüljön a bizottságunk elé, tehát természetesen kérni kell a
Gazdasági Versenyhivatal ez irányú bármely döntését vagy a hozzá érkezett kérések és
beadványok végeredményét. Ezért mondom, hogy véleményem szerint rendkívül nagy a
vizsgálandó anyag, és nem állítom, hogy egy szlovák, lengyel rendszer elemzésére lenne
elégséges időnk és erőnk.

Az EU felelősségének vagy nem felelősségének a kimondása ebben a kérdéskörben
értelmezhetetlen. Értem, amit Varga képviselőtársam elmondott, elmondtál, de a
határozatunkban ilyen nincs, nem vizsgálati tárgykör. Ugyanez a kérdés, hogy vissza lehet-e
állítani a magyar cukoripart, nem vizsgálati tárgykör - habár következtetést lehet levonni, sőt
a kormány elébe ment, azt mondta, hogy a 2014-15-ös új kvótafelosztás vagy
kvótamegszüntetés - mert mind a kettő az Unió előtt áll, majd eldöntik - kapcsán a magyar
állam ugrásra készen áll, hogy kvótát szerezzünk. Ez döntés, tehát nem kérdéses, hogy a
szándék, az akarat megvan. Utána az a kérdés, hogy az Unió ehhez ad-e mozgásteret a
jelenlegi kormánynak, mert ha nem ad mozgásteret, akkor bármilyen jó is a szándék, nem fog
sikerülni - ezt mondjuk ki! A szabadpiacon lehetne venni kvótát. Nagyon érdekes lenne
megnézni - de nem témája a bizottságnak -, hogy mennyiért is adtuk el ezeket a kvótákat, és



- 31 -

mennyiért lehetne most a szabadpiacon kvótát szerezni, ha vissza akarnánk vásárolni. (Hanó
Miklós: Ez az!) Tartok tőle, hogy többszörös áron, de fizikailag nem lehet kvótát szerezni,
inkább ez az én véleményem. Tehát ezt a témakört, az EU felelősségének a kimondása, és
hogy vissza lehet-e állítani a magyar cukoripart, sem hatásköre a vizsgálóbizottságnak.

Lehet-e meghosszabbítani a bizottság működési idejét? - merült fel Koncz Ferenc
részéről. Elméletileg azt mondom, hogy persze, lehet, de gyakorlatilag azt mondom, hogy
nem lehet. Lehet, azért, mert a parlament volt az, amely a határozati javaslatot elfogadta, a
parlament normál ülésrend keretében fogadta el, azaz beterjesztés, általános vita, módosító
indítványok, részletes vita, kapcsolódó módosító indítványok, döntés a módosító
indítványokról, döntés a teljes határozati javaslatról, ismerjük, hogy milyen ez a folyamat.
Magyarul a parlamentet kell mozgósítani ahhoz, hogy a határozatba jelenleg beírt 180 napos
időt meghosszabbítsuk. Én erre kicsi esélyt látok, kicsi esélyt. (Koncz Ferenc: Lehet, hogy
muszáj lenne!) Sőt a Fidesz-frakciónak volt az a még szigorúbb kérése annak idején, hogy
esetleg 90 nap legyen ez, de aztán a nyár közeledtével láttuk, hogy ez lehetetlen, hogy érdemi
anyagot kapna netán majd még egy előterjesztést is megfogalmazzon a bizottság, ezért
konszenzusos döntéssel a 180 napnál maradunk, ami az év végét jelenti jószerével; nem
egészen az év végét, mert a határozat úgy szól, hogy az országgyűlési határozat elfogadásától
számított 180 nap, és ez még júniusban történt, tehát picivel december vége elé, december
közepére esik majd ez. Meg is kérjük a titkárságot, jelezze nekünk, hogy ez pontosan melyik
nap, hogy legalább mi tudjuk a pontos napot, amely után nincs mandátumunk.

Én ebben szerettem volna részben összefoglalni az eddig elhangzottakat,
megismételve, hogy a két nagy területre a több képviselőtársam által említett részletességgel
kérjük ki a jelenlegi utódszervektől - gondolok itt a minisztériumra meg a Nemzeti
Vagyongazdálkodási Részvénytársaságra, akik az ÁVÜ, az ÁPV Rt. meg nem tudom kik
utódszervezetei, tehát a jelenlegi utódszervek -, a jogutódoktól kérjük ki ezeket a
dokumentumokat, annak az előkészítettségi vonatkozásában, a személyi összetételi
vonatkozásában, a kormánydöntés vonatkozásában, a szerződéskötés vonatkozásában, a
szerződés ellenőrzése, betartatása vonatkozásában, és mindezekkel párhuzamosan amíg
magyar állami tulajdon volt ezen cukorgyárakban, ki képviselte a tulajdonosi jogokat, és
onnan, ezektől a képviselőktől milyen előterjesztések, jelzések vagy beszámolók érkeztek
esetleg a kormány felé, amely esetleg ezek után döntött bizonyos lépésekben - ezt mind az
Antall-kormány, mind a Horn-kormány esetében értelemszerűen meg kell vizsgálni. És
ugyanez a logika menjen végig, csak most már európai parlamenti szinten, nemzetközi
kitekintéssel és az ott működő bizottságok tekintetében, a cukorreform és ennek
következtében a kvótaeladás és megsemmisülésünkhöz vezető úton milyen előkészítések és
döntések születtek, és utána azt hogyan képviselték az egyes küldöttek a többszintű

nemzetközi fórumon. Tehát mint említettem, többszintű nemzetközi fórum anyagait kell
bekérnünk, ahol magyar képviselet volt, magyar személy jelen volt, és ott valamilyen
véleményt kifejtett.

Én ezt tartanám ma a mai napirendi pontunk tartalmi részének, hogy ebben döntsünk,
hogy ez elképzelés így jó-e: anyagbekérés, szakértőknek egy áttekintő elemzése, és ennek
következtében a személyes esetleges meghallgatások, ha szükségesnek tartjuk. És nyitva
hagytam azt a kérdést Varga Géza képviselőtársam felé, hogy esetleg tud-e olyan személyes
meghallgatásra javaslatot tenni, amit ezen időszak közben érdemleges megtenni. Én,
mondom, egy óvatos javaslatot tettem a Cukoripari Kutatóintézet felé esetlegesen az
ismeretanyagunk bővítése miatt.

Köszönöm szépen a szót.

ELNÖK: Köszönöm én is, képviselő úr. (Jelzésre:) Megadom a szót Varga Géza
képviselő úrnak. És átadom az elnöklést egy pár percre.
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a vizsgálóbizottság társelnöke veszi át.)

VARGA GÉZA (Jobbik): (Dr. Józsa István elhagyja az üléstermet.) Köszönöm a szót.
Reagálni szeretnék a Font Sándor képviselőtársam által elmondottakra. Igen, én is azt
gondolom, hogy ezt a meghallgatást - fenntartom a véleményemet - párhuzamosan kellene
csinálni. Egy kicsit belterjesnek érzem magunkat itt, hogy országgyűlési képviselők, mondjuk
politikusok vitatkozunk azokról a dolgokról, amelyeknél nem biztos, hogy (Molnár Oszkár
távozik az ülésről.) akkor ott voltunk. Ha egy kicsit vizsgálni akarjuk… - bírósághoz se
akarom hasonlítani magam, hiszen nem vagyunk bíróság, nem akarunk szereptévesztésben
lenni, de azért a tanúk meghallgatása, hogy így mondjam, vagy az érintettek, az sokat
segíthetne. Mondjuk inkább egy esküdtszékhez hasonlítanám inkább magunkat, és egy
esküdtszék akkor tud tárgyilagos lenni, széles látókörrel, ha az érdekelteket meghallgatja.

A "semleges" szót visszavonnám, mert ez több képviselőtársam reagálásában zavart
okozott, úgy mondanám, hogy a kevésbé érintettektől az érintettek felé haladva. És teljesen
egyetértek, ilyesmire gondoltam, minthogy a cukoripari kutató potentát munkatársait
meghallgatva. Egy ezek közül, aki talán… - de még ő sem nevezhető semlegesnek, ahogy
említetted is, hiszen állami támogatások, állami költségvetés stb. Tehát konkrét javaslatom
van, igen, Für Balázs szakértő kollégánk véleménye alapján. Nem gondolom, hogy
semlegesnek kellene lennünk, ezért visszavonom a saját szóhasználatomat, hiszen egyértelmű,
a bizottságunkat egy társadalmi igény hozta létre, ez a társadalmi igény, amelyik ki akarja
vizsgálni az ügyet, hiszen mindannyian kárvallottjai voltunk. Innentől kezdve mi magunk sem
lehetünk semlegesek. Így például Kelemen István, a Cukorrépatermesztők Országos
Szövetségének volt főtitkára, azt gondolom, hogy a kárvallottak között kell hogy szerepeljen,
hiszen többen egyetértettünk abban, hogy az európai cukortermelő gazdák, akiknek nagyobb a
lobbiérdekük, és igenis, véleményem szerint, befolyásolják Maria Fischer Boelt és mindegyik
biztost a lobbierejüknél fogva. Tehát ilyen értelemben értettem én, hogy ezt nézzük meg.
Tehát a Cukorrépatermesztők Országos Szövetségének volt főtitkára, azt gondolom, például
ide tartozna, akik a kárvallottak nevében nekünk egy kórképet tudnának arról adni.

Ide sorolnám Varga István üzletembert, hiszen tudomásom szerint úgy próbált a
cukorprivatizációban részt venni, hogy akkor a rendelkezésre álló állami, kormányhitelből -
 talán E-hitelnek hívták vagy valami ilyesmi -, ami a privatizációhoz lehet, ezt megigényelve,
és vállalva, és Magyarországon maradva szeretett volna ebben a privatizációban részt venni.
Nem sikerült neki.

Tehát ez két olyan javaslat, az egyik a cukorrépa-termelők, a másik pedig a magyar
vállalkozók szemszögéből hogy néz ki ez a dolog. És természetesen, hiszen Für Balázs
javaslatában is ott van, amit nagyon helyesen és nagyon részletesen kibontva, szakszerűen
elővezettél, Sándor: "Továbbá javaslom a bizottság számára a következő iratok,
dokumentumok bekérését". Tehát ezzel teljesen egyetértünk, de hangsúlyozom, hogy ebből a
három javaslatomból válasszunk akár egyet vagy sorrendet, hogy a cukoripari kutató; egy
magyar vállalkozó, aki akkor szeretett volna részt venni, de lecsúszott róla, talán, ha az a
vonal ment volna, akkor nem itt tartanánk; és a cukorrépa-termelő. Ezek még nem úgy
érintettek, ahogy mi gondoljuk az érintettséget, tehát akinek szerződésaláírási felelősség,
előterjesztés stb. Tehát ezt így fenntartanám. (Dr. Józsa István visszatér az ülésterembe.)

(Az ülés vezetését dr. Józsa István, a vizsgálóbizottság társelnöke veszi át.)

Az EU-felelősségről én sem sokkal többre gondolok, mint amikor te mondod, hogy
Kovács biztos úr viselkedését, szerepét, a döntését nézzük meg akkor. Én sem gondolok
másra, nem gondolom, hogy az egész Európai Uniót vizsgálnunk kellene. Én csak a gyárak
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lerombolására értettem ezt az EU felelősségét, nem pedig arra, hogy beléptünk az Unióba, ez
akkor egy döntés volt, tehát nincs mit felülbírálni. Én azt kérdőjelezem meg, hogy oké, a
kvótákat a nemzetközi piacra, globális piacra hivatkozva lebontják, visszaadják, minden
kormány úgy dönt, ahogy akar, de hogy miért kell fizikailag is az épületet lerombolni, hogy
véletlenül se lehessen öt év múlva, tíz év múlva, egy új rezsim jön, fordul a világ, nem tudom,
vagy más tevékenységre. Tehát én kizárólag erre értettem. És ezt az Európai Unió beleírta,
hogy le kell rombolni. Azt gondolom, hogy a lakosság körében nem ilyen kép él az Európai
Unióról, amely a rombolásra utasítást ad. Én erre értettem konkrétan, megnézni, hogy ennek
mi az oka, hogy milyen lobbiérdek működött e mögött a mondat mögött. Erre értettem én az
EU felelősségét.

A szerződések vizsgálatával pedig az, hogy mi akkor egy új cukoripart létesítsünk
vagy alapozzon meg ez a bizottság, én azt is csupán úgy értettem, hogy itt mi konklúziókat
fogunk tudni levonni, hiszen olyan súlyos és komoly anyagokat fogunk átvizsgálni, amiből
akár kártérítési javaslatokkal élhetünk, akár kormánybiztos úr, Budai Gyula felé, vagy más
módon, ami igenis megalapozhatja azt, hogy 2014-től hogy tudunk akkor ebben új fejezetet
nyitni. Azt gondolom, ez egybevág azzal is, amit az előző ülésen is javasoltunk, és
gyakorlatilag meggyőztetek róla, hogy benne van a programunkban, hogy mi levonhatunk
következtetéseket, és javaslatokat tehetünk a jövőre vonatkozóan annak alapján, amit itt a fél
év alatt összegyűjtünk információt.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Megköszönöm Font Sándor úrnak,
visszaveszem az ülés vezetését.

Hanó Miklós képviselő úr, kormányoldal a Házszabály szerint - ellenzék-kormány.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem már konkrét
javaslatom lenne, mert elég jól körbebeszéltük a dolgokat. Amit Font társelnök úr elmondott,
ő elég összefoglalóan mondta el, hogy mit szeretnénk bekérni, egyebek. Itt volt még egy-két
módosítás, amit mellé lehetne tenni, de valami konkrétummal zárjuk majd a dolgot, amikor
azt mondjuk, hogy zárjuk. Amit ő elmondott, azt én támogatandónak tartanám javaslatként,
hogy az egy fő csapás, aztán akinek van hozzá módosítása, tegye meg. De amit felsorolt, azt
én bizottsági szavazással meg tudnám támogatni, hogy azokat az anyagokat kérjük be. Mert
eddig mindenki körbemondott mindent, aztán lehet hogy a fele kimaradt, a fele nem, amit a
Sanyi felsorolt, az nagyon céltudatos volt, és amit mondtatok, azt az egy-két gondolatot ki-ki
tegye mellé, de most már menjünk a konkrétum felé.

Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm, képviselő urak. Szeretném összefoglalni… Megkérdezem
először, hogy van-e hozzászólás. (Font Sándor: Sáringer-Kenyeres Tamás még jelentkezett!)
Még korábban? (Font Sándor: Igen.) Akkor időrendi sorrend alapján először Sáringer úr.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Nem akarom
nagyon húzni az időt. Itt az előkészítő anyagban, amit Für Balázs úr készített, ebben elég
egyértelműen le van írva, utalás az Európai Unióra. Valóban itt csak ezt a lerombolásos
dolgot kellene vizsgálni, hiszen 400 ezer tonnányi cukorkvótát alkudtunk ki, ami nem volt
akkoriban egy rossz pozíció a hazai 300 ezer tonna fogyasztáshoz, plusz százezer még
külföldre szállítási lehetőségünk is volt. Itt az alapvető probléma, hogy ez a kvóta kikerült az
állami kontroll alól. Nyilván az osztrák cukorrépa-termesztő nem saját magától fogja
megvonni a termesztést, hanem a magyar érdekeltségében, ami már száz százalékban az ő

tulajdona volt. Tehát itt a kvóta vonatkozásában nem az Európai Unióval van a probléma.
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Az, hogy lerombolták a gyárakat, én nem akarok senkit sem megvédeni, elég
gazember dolog, hogy leromboltatták, de ez szabad döntés volt. (Varga Géza: Nem! Le volt
írva!) Amikor a 400 ezer tonna kvótát visszaadtuk, azt követően történt a kifizetés, hogy a
kvótával egyenes arányban a gyártási kapacitásokat le csökkenteni, és le kell rombolni. Tehát
ez a kettő együtt járt, és nem mi döntöttük el, hanem az osztrákok döntötték el, hogy
lerombolják, ebben, a gyárnak a lebontásában magyar részvétel nem volt az én olvasatomban
a szakértői anyag alapján; lehet, hogy ez majd megváltozik, de a szakértői anyag alapján az én
olvasatomban ezt az Agrana határozta el, pontosabban elég furcsán kijátszva, az Eastern
Sugar cégen keresztül csinálták meg ezt…

ELNÖK: Adták-vették.

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): …adták-vették, és rombolták le ezeket a
gyárakat. Tehát megállapíthatjuk a felelősséget, de én úgy gondolom, hogy itt az Unió
felelőssége nem olyan mértékű, mint amilyet előre sejteni vélünk. (Közbeszólások.) Jó,
meglátjuk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. (Jelzésre:) Ivanics Ferenc képviselő úr kért
szót normál hozzászólásra.

IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Gyakorlatilag
tényleg körvonalazódik, és a vége felé megy a dolog. A vizsgálati program megvitatása
kapcsán, azt hiszem, Font Sándor úr tényleg jól összefoglalta, hogy mi is az, amit be kellene
kérnünk. Én még egy dologgal kiegészíteném a bekérendő anyagok listáját, nevezetesen a
parlamenti erőforrásokat is igénybe véve az esetlegesen meghallgatandó emberekhez kérjünk
be egy sajtókutatást, hogy akkoriban milyen nyilatkozatokat tettek, mert ilyen módon az
elmúlt 20 évből az megkereshető, és akkor valamennyire nyilván szembesíteni lehet őket az
akkori állításaikkal vagy az akkori helyzettel, ez segíti felidézni azokat az időket. Úgyhogy a
KTK-t én ilyen szempontból mindenképpen igénybe venném.

Sáringer képviselőtársam hozzászólásához azt tudom mondani, hogy ez az utolsó
szakasz nem vizsgálható, hogy csak ezt a szakaszát vizsgáljuk vagy csak azt a szakaszát
vizsgáljuk, ez nyilván csak egyben vizsgálható. Nálunk a rábaközi gazdák kezdeményezésére
- Kapuvárról indult el, aztán az egész Rábaközben felerősödött ez - egy új gyár megépítéséről
beszélnek a gazdák, ez nagy nyilvánosságot is kapott, nyilvánvalóan természetes indíttatása
van erre a magyarságnak. Az eltelt idő alapján azt lehet látni, hogy olyan 100-120 milliárd
forintba kerülne egy gyárnak a megépítése. Hogyha így nézzük, akkor négy gyárat zártak be,
és ha a négy gyár bezárását nézem, az 500 milliárd forint - ezzel szemben 50 milliárd forint
volt az, amit az Unió kifizetett, tehát a tizedéért elkótyavetyéltük gyakorlatilag a
cukorgyárainkat. (Hanó Miklós: Ez a lényeg!) Nyilvánvaló, hogy ennek tovagyűrűző
társadalmi hatásai is vannak, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a cukorrépa-termelés milyen.
Nekem az egyik legnagyobb érdekesség az - ha bele lehet menni ilyenbe ebben a vizsgálati
szakaszban -, hogy a cukorrépa, egy cukorrépaföld állítólag magában annyi oxigént termel,
mint egy erdő, tehát egy hihetetlen hatékony növényről van szó, és ilyen módon egyéb
vonzatai is vannak ennek, hogy aztán a répaszeletekről most tényleg ne is beszéljek.
Visszatérve: ezzel csak azt akarom mondani, hogy komplexen kell vizsgálni. Az Unió arra
adta a pénzt, hogy igenis bezárják a gyárakat, és legyalulják a földről, tehát ez volt a feltétel.
Nyilvánvaló, hogy a többéves nyereség vonzó volt, de ilyen módon óriási árat fizettünk ezért
a tizedelésért.

A vizsgálati programhoz, illetve a tárgyalás ütemezéséhez szólnék még hozzá.
Szerintem azt esetleg meg kellene határoznunk, hogy augusztus végéig kérjük be az
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anyagokat. Itt részint Varga Gézának is válaszolnék, hogy én személy szerint igényelném azt,
hogy bizonyos szakértői anyagok és háttéranyagok ismeretében hallgassunk meg embereket,
egyrészről mert a vizsgálati menet szerintem nem teszi lehetővé azt, hogy egy embert kétszer
meghallgassunk, másrészről pedig látható, hogy 20 év folyamatát vizsgálni, az
mindenképpen… (Varga Géza: Miért ne?!) Az időbe nehezen fog beleférni szerintem. Én
nem zárom ki, legyen így, csak egyrészről több embert fogunk meghallgatni, másrészről
visszahívni valakit az egy bonyolultabb szituáció szerintem. Én tehát mindenképpen azt
tartanám jónak, hogyha egy kis fáziseltolódás lenne - nem kell sokat várni vele, azzal
egyetértek -, hogy bizonyos szakértőianyag-bázis álljon a rendelkezésünkre, amit
megismerünk, és annak alapján hallgassuk meg az embereket. Ezért a tárgyalás ütemezésével
kapcsolatosan én azt javaslom, hogy valamikor augusztus végéig kérjük be ezeket a szakértői
anyagokat, és úgy szeptember közepére, szeptember második felére tegyük a meghallgatások
kezdetét. Így ott van a szeptember második fele, rendelkezésünkre áll az október, talán még
november első fele is, mert aztán a december már nyilvánvalóan a szakértői anyag, a
vizsgálati jelentés összerakásának ideje lenne. Én valahogy így gondolom teljesen laikusként,
aki először vesz részt vizsgálóbizottságban, én így látnám az ütemezést. Aztán ez
nyilvánvalóan rugalmasan alakulhat, mert felmerülhetnek olyan újabb körülmények,
amelyeket addig nem ismertünk. Én tehát azt gondolom, hogy ebben a keretben gyakorlatilag
készen állunk arra, hogy a ma elhangzottak alapján, az országgyűlési határozat vizsgálati
témaköreinek megfelelően kialakuljon az a vizsgálati program, amellyel párhuzamosan a Font
Sándor által említett anyagok bekérése is megtörténhet. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Kérdezem, hogy a szavazást megelőzően van-e még
valakinek hozzászólási szándéka. (Jelentkezések.) Jelentkezési sorrendben Aradszki András
képviselő úr következik.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm, elnök úr. Csak egy technikai jellegű
észrevételem lenne, hogy amint beérkeztek az anyagok, kapjunk tájékoztatást arról, hogy hol
lehet azokat az anyagokat megtekinteni, hogy a következő ülésre fel tudjunk készülni - ha van
rá lehetőség, hogy megnézzük azokat, mert lehetnek olyan anyagok, amelyeket nem tudunk
egyből megnézni.

ELNÖK: Ez egy nem elhanyagolható technikai kérdés. Horváth képviselő úr!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Egyetértek az eddig felszólalókkal,
illetve Font Sándor társelnök úr tematikáját én is maximálisan elfogadom, és jó vonalnak
tartom. De azért a gyár lebontásánál én nem adom meg magamat olyan könnyen, mert egyszer
nézzük a politikai felelősséget, Font Sándor mondta, hogy ez a mostani ülés is egy fentről
nyitott dolog, és azt gondolom, a későbbi vizsgálatoknál előkerülhetnek olyan szempontok,
amelyek adott esetben új irányt adhatnak a vizsgálódásnak. Mert a szerződés betartatásával,
illetve betartásával kapcsolatosan pont az Agrana vállalatnál lehet azt érzékelni, legalábbis a
szakértői anyag azt sugallja, hogy volt egyfajta fenntartási… Különböző szakaszok vannak,
volt az EU-csatlakozás utáni szakasz, és volt az EU-csatlakozás előtti szakasz, és lehet azt
érezni, legalábbis a szakértői anyag szerint, hogy az Agrana esetében vélhetően akár
továbbfoglalkoztatás, akár a gyár fenntartása volt a privatizációs szerződésben, azt csak egy
módon tudták kijátszani: hogyha egy strómancégen keresztül „bezárva” gyakorlatilag
megszabadul a fenntartási kötelezettségtől, és utána leromboltatja azt a gyárat. Én tehát azt
gondolom, hogy ez nagyon fontos, a politikai felelősség mellett azért ezeknek a cégeknek a
gazdasági felelősségét is vizsgálni kellene, mert pont Varga Géza képviselőtársam mondta,
hogy amennyiben a vizsgálóbizottság munkájának az az eredménye, hogy akár egy jelentős
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kártérítést tudunk érvényesíttetni az úgymond privatizátorok felé, akkor adott esetben ez az
ágazat valamiféle kárpótlása is lehet, akár úgy, hogy ebből… (Varga Géza: A rábaközi
gazdák…!) …, így van, hogy a büdzsébe ebből behozzunk összeget.

Illetve ami az EU-val kapcsolatos, én azért szeretnék majd jobban tájékozódni. Én
elfogadom, lehet, hogy akkor az volt abban a szerződésben, hogy fizikailag meg kell majd
semmisíteni ezeket a gyárakat, de nem ez lenne az első alkalom Magyarországon, amikor egy
EU-ajánlást mi magunkra nézve kötelezőnek veszünk, sőt mi kérjük annak a kötelező érvényű
képviselését…

ELNÖK: Képviselő úr, a napirendi pontra legyen kedves koncentrálni!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): A napirendi pontra koncentrálok, csak a lebontással
kapcsolatosan azt mondom, hogy ne könyveljük el, hogy volt más lehetőségünk. Illetve azt is
vizsgáljuk meg, hogy azoknak a cégeknek, amelyeket mi privatizáltunk, milyen egyéb
továbbadása volt, konkrétan az Agranánál milyen szerződések voltak…

ELNÖK: Kérem, hogy írásban tegye meg a javaslatát, hogy mire vonatkozzon a
kérdés. (Jelzésre:) Varga Géza képviselő úr!

VARGA GÉZA (Jobbik): A szavazás előtt az volna a javaslatom, hogy az
elhangzottak kapcsán hallgassuk meg Für Balázst és Pongrácz urat, hogy az ő munkájuk,
szakértői előterjesztésük tükrében és az elhangzottakhoz van-e olyan szempontjuk, amelyet a
szavazás előtt figyelembe kellene vennünk. Amire gondolok itt, az az, hogy Für Balázs úr a
vizsgálatiprogram-javaslat és a bekérendő iratok kapcsán hasonlóan gondolkodott, mint mi a
vitában. Tehát ha előtte dolgoztattuk őket, akkor, azt gondolom, érdemes most is meghallgatni
őket, hasznos információkat tudnának adni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Ivanics képviselő úr!

IVANICS FERENC (Fidesz): Elnézést, még két rövid mondatom lenne. Az egyik,
hogy a vizsgálati anyagnak szerintem nyilvánvalóan figyelembe kell vennie a strukturáltságot.
Egyrészről időben szerintem azt is érdemes lenne megnézni, hogy a cukorrépa-termelők
milyen helyzetben voltak ebben az elmúlt 20 évben az adott fázisban, másrészről hogy a
cukorgyártók… Ezt érdemes különbontani, és mindig figyelembe venni a termelőket. Így
nyilvánvalóban jobban meg tudjuk érteni a folyamatot.

Végezetül, tényleg utolsó hozzászólásként szeretném azt mondani a mellettem ülő
Koncz Ferenc képviselőtársamnak, hogy a legjobb cukrot azért nem Szerencsen gyártották,
hanem Petőházán. (Közbeszólás: Úgy van! - Koncz Ferenc közbeszól. - Derültség.)

ELNÖK: Csak ha szót adtam.
Megkérdezem Ivanics képviselő urat, hogy a jegyzőkönyv számára befejezte-e a

normál hozzászólását. (Ivanics Ferenc: Igen.) Jó, akkor most, tekintettel, hogy ellenzéki
oldali jelentkező nincs, megkérdezem, a kormányoldalról jelentkezett még valaki. (Font
Sándor: Igen, én.) Tessék, Font képviselő úr!

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Köszönöm szépen. Én Varga Géza indítványához
szeretnék kapcsolódni, illetve hozzászólni. Akkor adjunk szót a szakértő uraknak, ha ezt
igénylik. Tehát először is, ha az itt elhangzottakhoz és a rájuk váró munkával kapcsolatosan,
ha érdemi megjegyzésük van. Ha nincs, ha látják, hogy mi a meló, akkor ezt tudomásul
vették, kész.
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Másrészt a meghallgatással kapcsolatosan. Hezitáltam ezen, de javaslatot teszek, hogy
tartsunk két hét múlva ülést. Két meghallgatásra tennék javaslatot. Az egyik, amit Varga Géza
képviselőtársam említett, Kelemen István személyére. Előttem csak az a kérdés forog, hogy
két nagy témakört vizsgálnánk, az egyik a privatizációhoz kapcsolódik és az abban érintettek
köre, így talán tudom fogadni Kelemen Istvánt mint aki a termesztők országos szövetségének
volt főtitkára, és tudjuk, hogy a termesztők a második körű privatizációban résztulajdont
szerezhettek. Tehát ő mint belső tulajdonosokat képviselő esetleg hogy látta ezt a folyamatot.
Persze beszélhetünk arról is, hogy a termesztőknek milyen veszteségeik születtek, meg sok
mindenről, az érzelmi oldaláról is, de ezzel nem vagyunk előrébb a vizsgálati anyag
tekintetében. (Varga Géza: Persze, a privatizációról.) Tehát mint esetleges potenciális
résztulajdonosok hogy kerültek oda, hogy vonultak ki onnan, mi lett a következménye, ezt el
tudom fogadni. És ezzel párhuzamosan akkor, mivel nem ismerem a jelenlegi Cukoripari
Kutatóintézet állagát, itt majd kérnék szépen segítséget a titkárságtól, hogy annak a jelenlegi
képviselőjét, vezetőjét vagy netán az általuk javasolt volt cukoripari kutatóintézet elnökét,
szóval egy olyan személyt szeretnénk meghallgatni, aki tudományos szinten ezzel
foglalkozott. Azért tartom ezt fontosnak, mert itt több kérdésben felmerült az arányosság,
akkori érték, privatizációs érték, most az újbóli előállítási értéke egy gyárnak - a négy gyár
500 milliárd forintba kerülne, 120 milliárd forint, ha jól értettem, egy valamire való, százezer
tonna kapacitású üzem előállítása -, tehát nekik tudományos, kutatói szinten biztos hogy
vannak ilyen adataik, és ezek támpontot adhatnak esetleges későbbi logikai kapcsolatokhoz,
hogy akkor értjük, hogy akkor mit vesztettünk vagy mit nyertünk vagy mi volt a tétje az
esetleges privatizációnak.

Azért is merek tenni két hét múlva ülésezésre javaslatot, mivel mondtam, magam is
érzem, de remélem, a bizottsági tagok is, hogy be leszünk szorítva időben. Én ebben biztos
vagyok az eddigi két bizottságban való elnöki szerepköröm után, hogy nagy kapkodás lesz a
vége felé. Tehát ez még egy olyan időszak, augusztus 9-e lenne az én javaslatom szerint az a
keddi nap, amikor véleményem szerint a bizottságunk határozatképessége biztosítható, ha
másképp nem, a szokásos házszabályi helyettesítéssel, és időt adunk az utódszerveknek,
minisztériumoknak, hogy ezt az elég jelentős anyagot érdemileg előkészítsék, hozzánk
eljuttassák.

Az eddigi tapasztalom alapján nem tudunk rendszerint korlátos időt adni a
minisztériumoknak, mert egyszerűen hiába is tennénk ezt meg, ha nem adják ide, akkor hiába
írtuk oda, hogy augusztus 15-éig küldjék el, ha fizikailag az apparátus nem tudja ezt
összeállítani. Semmi szankciónk nincs, ha netán nem küldik el, hogy akkor mit csinálunk
velük. Ezért érdemi munka, és talán ez ránk, kormánypárti képviselőkre ad egy kis
felelősséget, talán rám is, hogy személyes úton fogom a tárcákat felügyelő miniszter urakat
kérni, hogy legyenek szívesek hatékonyan az általuk irányított szerveknek kiadni a feladatot,
hogy legyenek szívesek ezeket az anyagokat előkészíteni. Megjegyzem, én néhány héttel
ezelőtt egyéni képviselőként tettem ilyen felkérést a minisztériumok felé, pontosan amiatt,
mert látszódott, hogy ekkor már a parlament meg fogja szavazni a bizottságunk létrejöttét,
tehát várható, hogy ezen minisztériumoknak és az alattuk működő államigazgatási szerveknek
munkája lesz az előkészítő anyagok tekintetében. Nem tudom, hogy ezt megfogadták-e, majd
most ki fog derülni. Ezért arra teszek javaslatot, hogy amikor döntünk a vizsgálat
tematikájában, ha szabad így fogalmaznom, elég részletesen - szó szerinti
jegyzőkönyvvezetés van - elmondtam, hogy mi az az indítvány, amire javaslatot tettem, mit
kérjünk be a minisztériumoktól. A titkárságot arra kérem, ha bármi kérdéses, az ott
elhangzott, az általam, Aradszki képviselőtársam által elmondott részletességgel kifejtettük,
hogy mi az az anyagmennyiség, mire vonatkozzon, felügyelő bizottság, tulajdoni részek,
kormány-előkészítés, nem ismétlem meg, ezeket az anyagokat kérnénk be, szerződések
tartalma, betarthatósága stb. Erre kérnék szépen majd egy javaslatot, hogy ez a
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bizottságunkban a most következő feladat, erről döntünk, hogy mit kérünk be anyagokat, arra
teszünk javaslatot, hogy ezt a két szakértő úr kezdje el feldolgozni, ahogy beérkeznek. A
titkárság mindig jelezni fogja, amikor az anyag beérkezik. Csak szeretném jelezni, hogy
mindig a titkársághoz érkeznek az anyagok, tehát itt Horváthné Katalint legyenek szívesek
keresni, elvileg el kell különíteni valahol egy páncélszekrényt, ha jól tudom, ahová bármilyen
bizalmas anyagok is bekerülhetnek, ha netán TÜK-ös anyag érkezik, akkor annak a megfelelő

szabályaival, olvasati betekintés stb., a titkárság erről tájékoztatást fog adni, hiszen ők
képzettek arra is, hogyan kell ilyen anyagokat kezelni, névaláírással, ellenjegyzéssel lehet
csak átvenni, visszaadni, sorszámozott, stb. Itt mindent meg fognak kapni a titkárságon a
képviselőtársaim, ha netán ilyen anyag érkezik. Tehát a bizottsági szakértő urak ezzel
elkezdhetnek foglalkozni. És ennek az anyagnak az elkészültekor vagyunk olyan helyzetben,
hogy a bizottság következő ülését a meghallgatáson kívül kezdeményezzük, akkor akár már -
 a társelnök úrral egyeztetve - a személyes meghallgatás név szerinti nevesítésére is
kezdeményezhetünk napirendi pontot.

Tehát én két döntést javasolnék. Egy: két hét múlva legyen ülésünk, az előbb említett
két személy… - elfogadva Varga képviselő úr egyik javaslatát, Kelemen István
meghallgatását. A másikat magam terjesztettem elő, a Cukoripari Kutatóintézet
képviselőjének, vezetőjének - egy kicsit bizonytalan ez a megfogalmazás, tudom, de ki fogjuk
deríteni, hogy kit kell meghallgatni. A második javaslat pedig a vizsgálandó tematikánkban az
ügyiratok bekérése és a szakértők megbízása ezen ügyiratok rendszerbe szedésével. Eddig
tudunk, szerintem, érdemi döntést hozni. Ez lenne a javaslatom.

ELNÖK: Köszönöm szépen, társelnök úr. (Varga Géza: Ügyrendi!) Ügyrendben
Varga képviselő úrnak adom meg a szót.

VARGA GÉZA (Jobbik): A következő találkozó időpontjával kapcsolatban tisztelettel
kérném, ha egy mód van rá, akkor tegyük 8-ára. (Hanó Miklós: Én is ezt akartam mondani!)
9-én egy olyan megbeszélésünk van egy nagy csoporttal…

FONT SÁNDOR (Fidesz) társelnök: Én rugalmas vagyok ebben, csak elvileg kedd és
szerda, de mint mondtuk, úgyis magunk írjuk felül ezeket.

ELNÖK: Ügyrend volt, akkor azonnal szavazunk. Az ügyrendi javaslathoz van-e
valakinek indoklása vagy felvetése? Az ügyrendihez, hogy augusztus 8? (Jelzésre:) Hanó
képviselő úr!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Én is a 8-át tudnám támogatni, csak ennyit.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Aradszki ügyrend? (Dr. Aradszki András: 8-a!) Jó.
Akkor erről ügyrendben szavazzunk. Tehát az a javaslat, hogy a bizottság következő

ülését augusztus 8-án, 10 órakor tartsa. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Köszönöm szépen.

A korábbi jelentkezőnek, Magyar Zoltán képviselő úrnak… (Magyar Zoltán: Nem!)
Ott hátul, ő kért előbb szót! (Közbeszólások: Für Balázs!) Akkor Für Balázs szakértőnek
adom meg a szót.

FÜR BALÁZS, a vizsgálóbizottság szakértője: Köszönöm szépen a szót, társelnök úr.
Annyiban szeretném még a szavazás előtt, azért kértem szót, mert fontosnak tartanám, és
ebben kérem a bizottság segítségét, hogy elég nagy mennyiségű anyag bekéréséről van szó,
több különböző szervtől, MNV, Vidékfejlesztési Minisztérium stb. Ennek a feldolgozását
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nagyon szívesen elvégzik a szakértők, és szerintem ez nagyon hasznos is lesz. Annyi
segítséget kérnék a bizottságtól, hogy amennyiben a szakértők úgy látják, hogy valamit nem
kaptak meg, akkor ebben szeretnék logisztikai segítséget kérni, hogyan tudunk visszamenni az
adott minisztériumhoz, vagyonkezelőhöz stb., és kiegészítéseket kérni, anélkül, hogy meg
kellene várnunk a következő bizottsági ülést. Tehát azt nem akarom, hogy megkapunk
valamit, utána egy hónap múlva én tudom jelezni azt, hogy kiegészítésre szorul, akkor utána
megint kér valamit a bizottság, akkor megint meg kell várni a következő ülést. Tehát
valamilyen módon kérném szépen a bizottság segítségét ahhoz, hogy én magam közvetlenül,
illetőleg a szakértők közvetlenül is kiegészítéseket tudjanak kérni az adott intézményektől a
dokumentumanyag tekintetében.

Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, szakértő úr, a hozzászólását.
Van-e valakinek még hozzászólási igénye, mielőtt szavaznánk? (Jelzésre:) Hanó

Miklós képviselő úr!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak azt szeretném kérni,
hogy ha vannak részanyagok - mert mi ezt a hatalmas anyagot szerintem nem fogjuk tudni
olvasgatni -, azokat a szakértők e-mailen, valamilyen módon…

ELNÖK: Ez természetes.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Igen, csak ne 8-án kapjuk meg, ha lehet, amit lehet, kapjuk
már meg előtte legalább egy-két nappal, hogy át tudjuk tekinteni. Csak ennyi. Köszönöm
szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Tehát 8-áig még ilyen nem lesz. (Jelzésre:) Pongrácz úr,
tessék helyet foglalni egy mikrofonnál! (Megtörténik.)

DR. PONGRÁCZ TIBOR, a vizsgálóbizottság szakértője: Köszönöm szépen. Tisztelt
Bizottság! Hadd mutatkozzam be! Pongrácz Tibor vagyok, és abban a megtiszteltetésben
részesültem, hogy már több bizottság munkájában is részt vehettem az elmúlt évek, sőt
évtizedek folyamán, még valamikor az olajbizottságnál kezdtem a szakértői tevékenységemet.

Azt szeretném megjegyezni, látva a bizottság feladatait is munkáját - és, elnézést, ezt
tapasztalatból mondom -, hogy az a munkamennyiség, amit a bizottság magára vállalt, és az
az időkeret, ami rendelkezésre áll, ez a kettő nem áll arányban egymással, ezt hadd mondjam
meg őszintén! Az elnök úr úgy mondta, hogy óriási kapkodás lesz a végén. Én azt gondolom,
hogy ismerve azt a sebességet, ahogy ezek az információk be fognak érkezni, ismerve, hogy
menni fognak a megkeresések, a válaszok, és így tovább, szerintem hónapok lesznek, míg
egyáltalán az alapanyagok rendelkezésre fognak állni. Azt ne felejtsük el, hogy itt a bizottság
jelen esetben olyan anyagokat kér be, amelyek 20-21 évvel ezelőtti döntésekre vonatkoznak,
tehát amelyek még az ÁVÜ-nél született döntések voltak, vagy még a spontán privatizáció
idején született döntések voltak, azok huszon-akárhány évvel ezelőtti anyagok. Azok tárolási
módja, a jelenlegi fellelhetősége, az… Megítélésem szerint az magában egy kutatás, hogy
ezeket az anyagokat hogyan lehet előszedni az MNV Zrt.-nél, és így tovább, ezen keresztül.

Ezért volt az a javaslatom, az az írásbeli javaslatom, hogy az én megítélésem szerint a
tisztelt bizottságnak, amely az ügyrendjét saját maga állapítja meg, két irányba kellene
elindulnia párhuzamosan, hiszen a két témakör, amelyre a bizottság feladatköre kiterjed, ilyen
értelemben tárgyi összefüggést annyiban mutat, hogy a cukoriparról van szó, de a kettő kvázi
egymástól függetlenül vizsgálható. Én tehát párhuzamosan kezdeném el vizsgálni a
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privatizációs folyamatot, illetve annak a kihatásait, és azt, hogy az Európai Unióhoz való
csatlakozást megelőzően és a csatlakozási folyamat, illetve a tárgyalások során ez a jelenlegi
helyzet milyen módon alakult ki. Ennek a dokumentációja egyrészt időben is közelebb áll,
tehát hamarabb felkérhető, ennek a feldolgozásával ilyen értelemben gyorsabban lehet
haladni, az ahhoz kapcsolódó meghallgatásokkal is gyorsabban lehet haladni. Lehet, hogy ez
az én szkeptikus hozzáállásom, de hogy 20-21 éves döntések akkori szereplői személyes
meghallgatását illetően, hogy az milyen információt fog adni, afelől nekem kételyeim vannak,
a felelősség kérdéséről nem beszélve, hiszen a polgári jogban a kártérítési felelősség 5 év.
(Közbeszólás: Elévült.) Itt gyakorlatilag huszon-akárhány évvel ezelőtti döntések
vonatkozásában sem kártérítési, sem büntetőjogi, sem semmilyen felelősség kérdése nem
vetődik fel. (Közbeszólások.) A politikai felelősség kérdése vetődhet fel, és az megállapításra
kerülhet a bizottságnál, de más kihatása nem lesz.

Ezért személy szerint az én javaslatom az lenne, egyetértve Für szakértő úrral, hogy
tegyük minél hatékonyabbá az információáramlást, hogy a másik kérdéskör vizsgálatát is
haladéktalanul kezdje meg a bizottság, és a második, tehát az európai uniós csatlakozás után a
kvótahelyzet kialakulására vonatkozó kérdéskör vizsgálatát is kezdje el, akár úgy is -
tekintettel arra, hogy az ügyrendjét saját maga határozza meg -, hogy kvázi erre vonatkozóan
ilyen almunkacsoportokat hoz létre, és ezek az almunkacsoportok hozzák be az elkészült vagy
feldolgozott anyagokat a szakértők segítségével a bizottság elé. Én attól tartok, hogy
ellenkező esetben decemberre nem fogunk végezni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, szakértő úr. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e
még hozzászólási igény, vagy áttérhetünk a határozathozatalra. (Senki nem jelentkezik.)
Köszönöm szépen.

Noha ügyrendi vita hangzott el, én azért a szavazás előtt szeretném elmondani, hogy
időben először a módosító javaslatokról szavazunk, amelyek szóban hangzottak el Font
Sándor képviselő úr részéről. Az általam helyen kiosztott, beterjesztett anyagról a végén, az
ügyrendi vitát elkerülendő egy tartalmi módon szeretném feltenni a kérdést.

Az első határozati pontnak azt javaslom megfogalmazni, hogy a bíróság… - bíróság?!
(Derültség.) - …a bizottság határozatot hoz a vizsgálati dokumentumok bekéréséről a
vonatkozó országgyűlési határozat pontjainak megfelelően, a vitában elhangzottak szerinti
részletezés alapján a privatizációs szerződések előkészítő anyagairól, a szerződésekről és az
azoknak az utóéletét vizsgáló anyagokról, valamint a ’94 és ’97 közötti tulajdonosi
átalakulások dokumentumait, fellelhető dokumentumait is bekéri.

A második témakörben a ’97 utáni időszakról, tehát közvetlenül az Unióba lépésünk
előtti, azt megelőző időszak magyar cukoripari rendtartásáról, illetve az uniós tagságunkat
követően a magyar álláspont képviseletéről az európai közös agrárpolitika keretén belül
lefolytatott cukorreform témakörét illetően, erre a szakértői előkészítő anyagok, illetve az ott,
a vitában elhangzott, képviselt álláspontok mind szakértői szinten, mind a tanács, tehát a
miniszteri tanács, illetve a miniszterelnökök tanácsülésén elhangzott dokumentumok… (Font
Sándor: És a bizottság!) …, és a bizottságok, a bizottsági viták jegyzőkönyvei,
dokumentumai alapján.

És még egy témakör hangzott el másvalaki részéről: hogy a Gazdasági Versenyhivatal
ezzel kapcsolatos beadványait és döntéseit is kérje be a bizottság.

Aki… (Varga Géza jelzésére:) Igen!

VARGA GÉZA (Jobbik): Kiegészíteném. Az én javaslatom az volt, és Font Sándor
képviselőtársam és köztem konszenzus vagy egyetértés kezdett kialakulni abban, hogy a
meghallgatásokat is kezdjük el, és a konkrét javaslat…
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ELNÖK: Elnézést, szavazás közben ezt most ne…, az egy második dolog, arról is
szavazni fogunk…

VARGA GÉZA (Jobbik): De most több szavazást sorolt fel.

ELNÖK: Igen, de most a dokumentumok bekérését szeretném lezárni.

VARGA GÉZA (Jobbik): Jó. Akkor kérem ezt nem elfelejteni.

ELNÖK: Tehát a dokumentumokhoz ki javasol még konkrétumot? (Jelzésre:) Hanó
képviselő úr!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Annyival egészíteném ki, hogy amit a társelnök úr
elmondott, azzal egyetértek, csak tegyük még mellé azt, amit a szó szerinti jegyzőkönyvnek
Font úr elmondott, mert abban volt még egyéb részletezés is államtitkártól kezdve sok
mindenig.

ELNÖK: Igen, ez lett volna még, csak jött egy…

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Igen, tehát ezt még mellétennénk, hogy amit a szó szerinti
jegyzőkönyvbe Font úr elmondott, azt még tegyük mellé.

ELNÖK: Pontosan, tehát ami a szó szerinti jegyzőkönyvben új témakörnek tekinthető
és összhangban van az országgyűlési határozattal (Hanó Miklós: Jó, köszönöm.), azt
természetesen a szakértői munka részeként. (Hanó Miklós: Köszönöm.)

Határozathozatalok

Aki ezzel, gyakorlatilag mindent egybevetve egyetért a dokumentumok bekérésével,
kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ebben egyhangú határozatot
hozott a bizottság.

A másik: én azért előterjesztem a bizottság felé az eredeti szándékot is, hogy éljünk a
szakértői urak felé egy olyan felkéréssel, amelyben egy egyszerűsített munkaprogramra
tesznek javaslatot. Ezt két okból teszem. Lehet, hogy ezt sem fogjuk tudni elfogadni a
következő ülésen, de mégis legyen egy programja a bizottsági munkának. Ahogy Pongrácz
Tibor szakértő úr részéről elhangzott, nagyon sok feladatot kell elvégeznie a bizottságnak, és
ha van egy egyszerűsített munkaprogramunk, amihez természetesen mindenki tehet akár
menet közben is javaslatot, akkor ez segíti, hogy ne a végén torkolljon kapkodásba a munka.
Az lenne tehát a második javaslatom, hogy kérje fel a bizottság a szakértőket egy
egyszerűsített munkaprogram összeállítására. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfeltartással
jelezze. (Szavazás.) Nem született ilyen határozat.

Akkor a meghívások ügye következik. Meghívásra két javaslat született a két hét
múlva esedékes, augusztus 8-ai ülés kapcsán: egyrészt Kelemen István úr személyére, aki a
Cukorrépa-termesztők Országos Szövetségének volt a főtitkára, másrészt később pontosítandó
névvel a Cukoripari Kutatóintézet prominens személyiségére. Aki ezekkel a meghívásokkal
egyetért, az, kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen.

És utolsóként tenném fel, egy kicsit puhábbra fogalmazva a saját előterjesztésemet,
hogy aki egyetért azzal, hogy az általam kiosztott 15 pont figyelembevételre kerüljön a
későbbi munkaprogram kialakításánál (Koncz Ferenc: Ravasz!), tehát lemondtam arról, hogy
ezt most itt lovaggá üsse a bizottság, tehát aki egyetért azzal, hogy tartalmával
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figyelembevételre kerüljön a munkaprogram kialakításánál, kérem, kézfeltartással jelezze!
(Szavazás.) Ez három. Azért érdekes ez.

Az volt a szándékom, hogy elősegítsem a munka gyorsítását. Ez szerintem sikerült, jó
határozatokat hozott a bizottság. Úgyhogy a további két hétre mindenkinek hasznos munkát és
jó pihenést kívánok. Az ülést bezárom.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 41 perc)
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