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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc)

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása

FONT SÁNDOR (Fidesz), a vizsgálóbizottság társelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Köszöntöm a vizsgálóbizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő

tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, és
köszöntöm a napirendi ponthoz érkezett vendégeket is. Mielőtt azonban arra technikailag rá
tudnánk térni, formálisan a napirendi előterjesztést el kell hogy fogadja a bizottság.
Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a napirendjavaslathoz. (Senki nem
jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, aki elfogadja a napirendet? Aki
igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag fogadtuk el, ezek szerint fogunk
haladni.

Tájékoztató a cukoripari privatizáció 1990-1992. évi első szakaszáról, az Állami
Vagyonügynökség igazgatótanácsa (ÁVÜ IT) döntés-előkészítéseiről; Tájékoztató a
cukoripari privatizáció második szakaszáról, az öt hazai tulajdonban maradt cukorgyár
ellehetetlenüléséről és az 1997. évben történt külföldi kézre kerüléséről

Elnöki bevezető

Az első és a második napirendi pontban a jelen lévő Draskovics Tibor és Raskó
György urakat fogjuk meghallgatni, így köszöntöm az első és egyben a második napirendi
ponthoz érkezett vendégeinket. Egyben szeretném jelezni, hogy most már több személyes
meghallgatáson vagyunk túl, meghívott vendégeink főleg az ÁVÜ igazgatótanácsának tagjai
voltak, akik valamilyen szakaszában szerepeltek a ’90-94 közötti időszaknak, és a bizottság
tagjainak kérdésfeltevései általában arra irányultak, hogy mi volt az a stratégia, az az
elképzelés, amelynek a mentén a privatizációt ők gondolták, miért látszott helyesnek az az út,
amelyben a leendő új tulajdonos kisebbségi tulajdonosként teljes irányítási jogkört kapott,
majd a szerződésben általában egy opciós lehetőséget is kapott a többségi tulajdon
megszerzésére, amivel mindegyikük élt is, ahogy tudjuk; miért tűnt akkor ésszerűnek egy
olyan privatizációs technika, amelyben például a hatvani és környéki három cukorgyár úgy
került privatizálásra, hogy nemcsak az előbb említett, ma kissé érthetetlen jogokat kapták meg
a leendő tulajdonosok, hanem még 800 millió forint lehívási lehetőséget is arra az esetre,
hogyha a dolgozói végkielégítések vagy környezetvédelmi szennyezések és egyéb problémák
miatt egyéb kiadási kötelezettségei lesznek az új tulajdonosoknak.

A második szakaszban arra voltak kíváncsiak általában a bizottsági tagok, hogy ha
már egy, mai fejjel ilyen érthetetlen privatizációs technika került megvalósításra, és egy, az
állam számára általában kedvezőtlen - most már nyugodtan mondjuk ki 20 év távlatából:
kedvezőtlen - szerződés került megkötésre, legalább ezt a kedvezőtlen szerződést miért nem
tartatták be a következő ciklus alatt, ami a ’94-98-as időszakra tevődik, hiszen azt láttuk, hogy
ez nem történt meg. Sőt a magyar tulajdonú érdekeltségben maradt négy cukorgyár, ha jól
emlékszem, a Magyar Cukor égisze alatt, amely állami tulajdonban maradt az első
privatizációs hullám után, és amelyet dolgozói, illetve beszállítói, azaz termelői, gazdálkodói
tulajdonnal működtettek, ezen hazai kézben maradt cukorgyárak mindegyike átkerült végül is
ugyanazon versenytársakhoz, akiktől egyébként konkurenciaként féltettük, annak okán, hogy
semmilyen további pénzügyi támogatást nem kaptak az államtól, miközben állami
tulajdonban maradtak ebben a ’94-98-as időszakban. Tehát miért látta úgy akkor az állam,
hogy nem érdemes a magyar tulajdonban maradt cukorvertikumot megtartani? A pénzügyi
ellehetetlenülés egyértelmű volt, a sok-sok iratanyagból, amelyet megkaptunk, látszik, hogy
hányszor kértek támogatást, és hányszor jelezték a problémát, hogy gond lesz, hiszen már
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működtek a külföldi tulajdonú üzemek, és a magyar tulajdonban maradt üzem tőkehiányos
volt, de az akkori kormányzat nem adott lehetőséget arra, hogy ezt a tőkehiányt valahogy
pótolja, így 1997-re automatikusan, teljes egészében átkerülnek külföldi tulajdonba a még
addig magyar tulajdonban működtetett cukorgyárak is.

Ez a két témakör érdekelte a bizottság tagjait, a privatizáció kezdetekor pedig, a ’88-
90-es időszakra is visszatekintve - bár önök akkor csak részben voltak ennek a közéletnek
szereplői - főleg az érdekelte a bizottságot, hogy hogyan lehetett az, hogy 1990
szeptemberében már megtörténik az első privatizációs szerződés, majd pedig decemberben,
következő év januárban, februárban. Magyarul az Antall-kormány gyakorlatilag még életbe se
lépett igazán, május-júniusban épphogy csak fellélegzik, és lám, lám, azt látjuk, hogy
szeptemberben már egy nagyon bonyolult, komoly privatizációs szerződést is köt.

Erről az volt a véleménye a bizottságnak, hogy valószínű, hogy nem az akkori
kormány készítette elő, hanem ennek már jócskán megtörténtek az előkészületei, még a ’88-
90-es időszakban, amire nagyjából választ is kaptunk Martonyi Jánostól. A megváltozott
jogszabályok tekintetében a Sárközy Tamás úr által koordinált jogszabály-változással és az
1990 januárjában megjelent privatizációs törvénnyel, amivel, ha jól értettük, az akkori
menedzsment - bár a szocialista fogalmazás körében, a szocialista gazdaságpolitika
tematikájában ezt nehéz értelmezni -, az akkori vállalatvezetés, igazgatótanács valamilyen
érdekes jogkört kapott arra, hogy saját magát privatizálja, és ezt előkészítették, aztán így
került sor több esetben e gyárak gyors privatizációjára.

Ha esetleg erről tudnak önök is, amennyiben visszaemlékeznek erre, szívesen
vennénk, ha elmondanák, hogy önök ezt hogy látták. A bizottság tehát a ’88-90, ’90-94 és
’94-98 között e területek egyes speciális problémáira volt kíváncsi az eddigi
meghallgatásokkor. Természetesen szívesen veszünk minden olyan információt, ami
könnyebbé teszi nekünk megérteni, hogy miért így történt a privatizáció, aminek a
végeredménye - azt már ma tudjuk -, hogy egy cukorgyárunk maradt, és cukorimportőrök
vagyunk az igen komoly, több százezer tonnás cukorexportőri pozíciónk helyett, és ezt
néhány év alatt sikerült elvesztenünk.

Nem tudom, hogy kit szólíthatok meg először, vagy önök megbeszélik ezt egymás
között. (Jelzésre:) Raskó György Draskovics Tiborra mutat. Kezdjük így! Megadom a szót
Draskovics Tibornak.

Dr. Draskovics Tibor tájékoztatója

DR. DRASKOVICS TIBOR volt privatizációs kormánybizottsági tag, volt
pénzügyminiszter: Köszönöm, elnök úr. Azt szeretném előrebocsátani - amint ezt bizottság
társelnökeinek már írásban is a említettem -, hogy én magam nagyon rövid ideig, 1990 őszén
talán két-három hónapig viseltem tisztséget privatizációval összefüggésben, és 1991
januárjában elhagytam a közigazgatást, úgyhogy őszintén, állampolgári kötelességként
természetesen eleget tettem a bizottság meghallgatásra szóló meghívásának, azonban attól
tartok, hogy érdemi információval nem tudom segíteni a bizottság munkáját. Nem
emlékszem, hogy abban az időszakban, amikor a privatizációs testületben részt vettem, volt-e
cukoriparral kapcsolatos döntés - lehet, hogy volt, nem tudom, de nem emlékszem -, a
későbbiekben pedig nem vettem részt cukoriparral kapcsolatos döntésekben.

Ami magát a folyamatot illeti, azt hiszem, hogy az elnök úr bevezetője a legfontosabb
tényekre utalt, és nincs jobb szakértő, mint Martonyi János akkori kormánybiztos úr, aki
előkészítette az ÁVÜ létrehozását, illetve azokat a jogszabályokat, aminek alapján részben a
vállalatvezetés által elkezdett, menedzselt privatizációs folyamat, részben az ÁVÜ által
menedzselt privatizációs folyamat végbement. Nem hiszem, hogy az általa elmondottakhoz én
bármit is hozzá tudnék tenni; én kívülről láttam, ő belülről csinálta. Ha van konkrét kérdése a
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bizottságnak, akkor én természetesen készséggel állok rendelkezésre, de attól tartok, hogy
általános információval nem tudok szolgálni.

ELNÖK: Azzal kapcsolatban sem, hogy miért volt ez a privatizációs technika akkor
helyénvaló? Már csak azért, mert mint említette, 1991 januárjában hagyta el a közigazgatás e
területét, de a privatizációnak egy jelentős része - mint említettem - három vagy legalábbis
minimum kettő cukorgyár esetében már 1990 szeptemberében és 1990 októberében
megtörtént, tehát ennek bizonyára egy komoly előkészítési anyaga volt. Erre utaltam, hogy
esetleg ebben ön mit látott, mint akkori felelős beosztott.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt privatizációs kormánybizottsági tag, volt
pénzügyminiszter: A privatizációt általában illetően, persze, láttam, ismertem azt, ami
Martonyi kormánybiztos úr irányításával történt. A filozófia - és talán erre érdemes egy kicsit
visszatekinteni - világosan az volt, hogy Magyarországon a rendszerváltás környékén nem
volt és nem is lehetett olyan tőkeerős tulajdonossá válni képes réteg, amely természetes
módon a piacgazdaságba való átmenet során tulajdonossá válhat, ezért sajátos technikákra van
szükség, amelyek ezt a folyamatot gyorsítják. Így került a képbe az utóbb spontánnak nevezett
privatizációs technika, illetve így került képbe az, hogy jelentős részben külföldi befektetőkre
kell alapozni - most nem a cukorgyári privatizációról beszélek, hanem a privatizációról
általában -, merthogy egyébként az országban tőkehiány volt, ez, azt hiszem utóbb is nehezen
vitatható, következésképpen a belső erőforrások átcsoportosítása a gazdaságban rendelkezésre
álló tőke mennyiségét nem, legfeljebb annak az eloszlását vagy a tulajdonviszonyokat
érintheti. A kettőből együtt alakult ki az, ami végül is történt a cukorgyárak tekintetében is.
Hogy ez most helyes volt-e vagy nem, azt én, őszintén, nem tudom megítélni, nem
rendelkezem ehhez információkkal.

Egyébként - visszatérve az elnök úr egyik bevezető megjegyzésére - az Antall-
kormány megalakulásától kezdődően rendszeresen foglalkozott privatizációs kérdésekkel, sok
vita folyt akkor arról, hogy milyen irányba is kell menni, napirendre kerül lényegében
mindaz, ami Kelet-Európában, Középkelet-Európában más országokban előjött a
reprivatizációtól, tehát hogy az eredeti tulajdonosok kapják vissza az így-úgy tőlük elkerült
vagyont, egészen odáig, hogy valami népi részvény, voucher, más technikával osztassék szét
a vagyon az állampolgárok között. És végül is, néhány hónapnyi vita után, amiben persze
koalíciós ellentétek is voltak, mert az akkori koalícióban részt vevők pártok között ebben volt
nézetkülönbség, kialakult az, hogy egy ilyen alapvetően piaci típusú privatizációra van
szükség Magyarországon - ennek egyébként, úgy gondolom, a magyar gazdaságfejlődés
szempontjából rengeteg haszna volt, és biztos voltak kellemetlen vagy nemkívánatos
mellékhatásai is -, ezért aztán, ha jól emlékszem, az Antall-kormány, illetve az új parlament
törvényalkotási úton nem avatkozott bele a privatizációs folyamatba, nem születtek új
törvények a privatizációt illetően. Valamivel később igen, de azok sem az eredeti irányt
változtatták meg, csak mondjuk behozták például azokat a készpénz-helyettesítő
megoldásokat - nevezzük az egyszerűség kedvéért így -, az Egzisztencia-hitelt és hasonlókat,
amik a hazai tulajdonosok tulajdonossá válását voltak hivatva elősegíteni, de alapvetően a
’88-89-ben az akkori kormánybiztos vezetésével kialakított szervezeti és jogi megoldások
mentek tovább. Ebből azt a következtetést lehet levonni, hogy végül is az Antall-kormány a
magáévá tette azt a privatizációs stratégiát, amely még a ’90-es választások előtt, a Németh-
kormány idején kialakult.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Megadom a szót következő vendégünknek, Raskó
Györgynek… (Közbeszólásra:) Majd együtt kérdezzünk, ha kérhetem - a tagtársak kérdezték,
hogy kérdezünk-e most; nem, meghallgatnánk Raskó Györgyöt is, aki egy időszakban az
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ÁVÜ igazgatótanácsi tagja mint helyettesítő, majd mint tag is részt vett, aztán idő közben az
akkori Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkári posztját is betöltötte. Az
elhangzott gondolati körről, kérdéskörről kérdeznénk, illetve arról, hogy hogyan látta ő, és
miért úgy történt minden, ahogy történt, erről szeretnénk hallani. Megadom a szót.

Dr. Raskó György tájékozatója

DR. RASKÓ GYÖRGY, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának volt tagja:
Köszönöm, elnök úr. Valószínű, hogy a teremben jelen lévők közül leginkább és a legtöbbet
én foglalkoztam az élelmiszeripar privatizációjával, tehát valószínűleg az ismereteim is jóval
részletesebbek, mint a korábban itt vendégként vagy meghallgatottként jelenlévőké. Írtam is
egy könyvet „Az élelmiszeripar privatizációja Magyarországon” címmel (Felmutatja a
könyvet.), amelyet az első Orbán-kormány kérésére írtam meg, tehát akkor emiatt volt
lehetőségem arra, hogy az ÁVÜ és az ÁPV Rt. összes dokumentumához hozzáfértem,
pontosan a Miniszterelnöki Hivatal engedélyével és felkérésére készült ez a tanulmány. Akit
érdekel, érdemes elolvasni, mert ebben nemcsak a cukoripar van benne, hanem az összes
többi iparág is, valamint pontosan azok a területek, amelyekre az elnök úr is utalt, hogy
milyen megfontolásból milyen privatizációt választott Magyarország.

Hogy ’90 előtt mi történt, abban én nem vettem részt, lévén hogy 1990 májusában
jöttem vissza Brazíliából, tehát addig nekem a magyar gazdasággal különösebb érintkezésem
nem volt, az Antall-kormányban pedig az első időszakban a kárpótlással, illetve a
szövetkezetek átalakításával foglalkoztam, az vette el az időm jelentős részét. A
privatizációval igazából 1991 júniusától kezdve foglalkoztam, attól kezdve valóban
meglehetősen erős volt a ráhatásom az élelmiszeripar privatizációjára, tehát számos döntés
akkor a minisztérium részéről az én elképzeléseim szerint alakult.

A cukoriparra rátérve: látni kell, hogy a cukoriparban - valamilyen általam ismeretlen
oknál fogva - vállalati tanácsok működtek, és a vállalati tanácsok még Németh Miklós
miniszterelnöksége alatt kapták meg azt a lehetőséget, hogy maguknak privatizációs partnert
keressenek. Ez a keresés 1989-ben el is kezdődött, elsősorban Petőháza volt nagyon aktív
ebben, lévén hogy ott volt az osztrák határ mellett, az osztrák kapcsolatai jók voltak. És
valószínű, hogy miután a cukoripari vállalatok pénzügyi helyzete rendkívül megromlott
azáltal, hogy a kamatszint 4-5 százalékról pillanatok alatt 25-30 százalékra emelkedett,
közben a KGST-piac összeomlott, ami a cukoriparral olyan kapcsolatban volt, hogy a
cukoripar körülbelül 200 ezer tonna cukrot feldolgozott élelmiszer formájában értékesített a
KGST-piacokra, elsősorban a Szovjetunióba és utódállamaiba, valamint az NDK-ba, és ez a
piac, miután a rubelre az országnak nem nagyon volt szüksége, pontosabban az
élelmiszeripari termékek jelentős hányada, amelyhez cukor kellett, sajnos nem volt
konvertibilis termék, emiatt csak rubelért lehetett értékesíteni. De aki kicsit is foglalkozott a
makrogazdasági, közgazdasági ügyekkel a rendszerváltás idején, az tudta, hogy életveszély
rubelért eladni, a rubel teljesen értéktelen papír volt, ebből adódóan a magyar kormány
minden idegszálával arra törekedett, hogy a rubelrelációs exportot a lehető legkisebbre fogja,
pontosan azért, mert az érte kapott ellenérték valójában nem ért semmit.

Egyrészt tehát az élelmiszeripar, az ipari felhasználás drasztikus mértékben, két év
leforgása alatt közel 200 ezer tonnával csökkent, másrészt a lakossági cukorfogyasztás is
drámai mértékben esett, miután a cukor árát - ami addig védőáras volt, vagyis a fogyasztói ára
központilag volt meghatározva - elengedte az Antall-kormány, a cukor ára rendkívüli
mértékben megemelkedett, a cukorfogyasztás pedig ennek megfelelően jelentősen csökkent;
végül is erről készítettem egy külön anyagot, amely mindenkinek a rendelkezésére áll. A
cukorfogyasztás közel 34-35 kilogrammról lecsökkent - mára már csak 13 kilónál tartunk - a
belső fogyasztás, valamint az ipari felhasználás drámai visszaesése miatt, közben pedig a
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cukoripari cégeknél lévő jelentős forgóhitel-állomány kamata drámai mértékben
megemelkedett, a cukorgyárak nagy része csőd közelébe került. A vállalati tanács tehát
valószínűleg - ezt csak én feltételezem - azért igyekezett mielőbb privatizációs partnert találni,
mert az volt a vélekedése, hogy ha egy tőkeerős partnert talál, akkor a magyar bankok által
rendkívül magas kamattal nyújtott hiteleket le lehet cserélni saját tőkére, tehát ők olyan
partnert kerestek, akik hajlandóak voltak a cukoriparban jelentős tőkeemelést végrehajtani,
hogy ezáltal e vállalatok pénzügyi pozíciója megfelelő állapotba kerüljön.

Négy ilyen cukorgyárról tudunk, ahol a vállalati tanács az ÁVÜ számára - és ezáltal az
Antall-kormány számára is - fait accomplit teremtett. Ez a négy: az első helyen Petőháza,
aztán Kaposvár, majd pedig a Mátravidéki Cukorgyárak. Az egyiket az Agrana kereste meg, a
másikat pedig az Eridania Béghin-Say. Itt olyan kisebbségitulajdon-szerzés történt, amihez
kapcsolódott opciós vételi jog, és sajnos, e vállalatok menedzsmentje nem volt azon tudás
birtokában, hogy jogi oldalról érdemben vagy sikeresen tudjon tárgyalni piacgazdaságban
megszokott és bevált vállalatvezetési és tranzakciós módszereket ismerő befektetőkkel
szemben. Ez egyébként az ÁVÜ-nek is komoly problémája volt. Az ÁVÜ professzionálissá
válása ’91 őszére tehető, tehát akkor került az ÁVÜ-höz olyan szakértői csapat, akik
egyáltalán értelmezni tudtak egy nyugatiak által megírt adásvételi szerződést, ki tudták
egészíteni olyan szempontból, hogy azért az lehetőleg ne csak egyoldalúan a vevő, hanem az
eladó érdekeit is szolgálja. Azt lehet mondani tehát, hogy a spontán privatizáció megkezdése
és az 1991 október-novembere közötti időszakban nem egyenlő eséllyel indultak a szereplők.
A vevők szakképzett, hozzáértő csapattal rendelkeztek; itt elsősorban a jogi részére gondolok,
amiben sokkal előbbre volt akkor a nyugatról érkező vevőtársaság, és ez az Agranára is
vonatkozik. Ha megnézzük az Agrana akkor írt szerződését - nekem volt erre alkalmam
utólag -, azt lehet mondani, hogy ahhoz képest a petőházi vállalati menedzsment jogtanácsosa,
hadd mondjam, hogy amatőr szinten volt, de ugyanez vonatkozik Kaposvárra vagy éppen
Hatvanra is. A lényeg az, hogy az első privatizációs tranzakciók a menedzsment és a
befektetők közötti megállapodások alapján jöttek létre, és ebbe sem az ÁVÜ-nek, sem az FM-
nek nem volt érdemi beleszólása, tehát amire az ügyek az ÁVÜ-höz kerültek, addigra az
opciós jog megléte miatt sok lehetőségünk nem volt.

Most egy olyan részről fogok beszélni, amiről valószínűleg előttem egyetlen szereplő
sem beszélt. Én az Agranát megpróbáltam kitenni ebből a privatizációs szerződésből; nem
azért, mert nekem bármiféle problémám lett volna az Agranával, hanem azért, mert az Agrana
osztrák parasztok, osztrák cukorrépa-termelők érdekeltsége volt, és én nagyon rossz néven
vettem, hogy Petőházát az Agrana úgymond privatizálta, mert az volt a félelmem, hogy rövid
időn belül a Petőháza környéki magyar termelők hátrányba fognak kerülni az osztrák
cukorrépa-termelőkkel szemben, és ezért kezdeményeztem e megállapodások felmondását A
dologból komoly diplomáciai csata is lett, hiszen az MDF egyik frakcióvezető-helyettese,
Csóti György, nagy lobbista volt az Agrana mellett. Csóti György úr megkeresett engem, és
kérdőre vont, hogy én miért pikkelek az osztrákokra, és én elmondtam neki ezt a félelmemet,
amit most önökkel megosztottam, hogy nem tartom szerencsésnek, hogy az osztrák határ
mellett egy osztrák tulajdonú cukortermelő jelenik meg tulajdonosként. Volt nálam az akkori
osztrák nagykövet, aki Burgenlandból származott, és jól tudott magyarul - azt hiszem, egy
Locsmánd nevű faluból származott, ami Zsirával szemben van, tehát abszolút határterület -, és
ők próbáltak meggyőzni arról, hogy az FM álljon el a pertől, és próbáljunk valamiféle
megegyezést hozni. A végén ebben a témában Antall József miniszterelnök úrhoz kellett
mennem, aki kérdőre vont, hogy miért gátolom én ezt a privatizációt. Elmondtam az érveimet,
és szerencsére akkor a miniszterelnök úr úgy döntött, hogy igazam van, és lépjek fel
erélyesen.

Ez egyetlenegy esetben sikerült, a Hungrana mostani cégénél, tehát a Szabadegyházi
Szeszipari Vállalatnál, ami ugyan izoglükózt gyártott, tehát invertcukrot, nem normál
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répacukrot, de az Agrana ott is megszerezte a kisebbséget, majd pedig opciót szerzett a
többségi tulajdonra. Míg Petőháza és Kaposvár valóban jelentős tőkeemelésre szorult, és
máshogy nem tudták a tőkét a vállalati tanácsok vagy a menedzsment megszerezni, ezért ott
aztán ez a dolog az ÁVÜ részéről el lett fogadva, jóvá lett hagyva. A Hungrana, tehát
Szabadegyháza esetében - szó szerint mondom - pofátlanul alacsony áron szerezte meg a
kisebbségi tulajdont az osztrák Agrana, ami szerencsére adott a kezünkbe egy fegyvert,
mégpedig azt, hogy a feltűnő értékaránytalanság miatt ez a szerződés megtámadható volt, így
az opciót vissza tudtuk szedni az Agranától, és egy második fordulós privatizációs tendert
írtunk ki a Szabadegyházi Szeszipari Vállalat, illetve akkor már részvénytársaság többségi
tulajdonának értékesítése céljából. Erre jelentkezett az Agrana, de mellette jelentkezett az
Amylum belga konszern is. Jellemző, hogy az Amylum pontosan négyszeres árat ajánlott az
Agranával szemben a többségi tulajdonért, meg is kapta, és az Amylum azóta mind a mai
napig a Tate & Lyle-csoporthoz tartozó vállalkozás, az Agranával együtt közösen viszi
Szabadegyházát. Itt tehát sikerült egy komoly korrekciót megtennünk. A cég elnök-
vezérigazgatója, Marihart úr utána körülbelül tíz évig nem állt szóba velem emiatt. Amikor
viszont utána - ez már a történet következő része - veszélyben forgott, hogy a Kaposvári
Cukorgyárat is be kell zárni, mert nem lesz elég répatermelő, akkor éppen Marihart úr keresett
meg, hogy segítsek neki meggyőzni a Kaposvár környéki répatermelőket, hogy ne szálljanak
ki a répatermelésből, és ez sikerült, úgyhogy azt gondolom, hogy abban aztán komoly
érdemeim vannak, hogy legalább Kaposvár megmaradt; én magam is az ország legnagyobb
cukorrépa-termelői közé tartozom mind a mai napig.

Visszatérve azonban az eredeti időre, azt tudom mondani, hogy a Földművelésügyi
Minisztérium egyértelműen hibázott abban, hogy a vállalati tanácsok által kezdeményezett
privatizációt mindjárt az elején nem kísérte megfelelő figyelemmel. A privatizációért ebben
az időszakban a minisztérium részéről az élelmiszeripari főosztály egyik dolgozója, Tarján
Balázs volt a felelős. Tarján Balázs támogatta az Agrana megjelenését Petőházán, ugyanúgy,
mint Kaposváron, emiatt nekem aztán vele komoly konfliktusom támadt ebben az időben, de
a lényeg az, hogy a meglévő, aláírt szerződések miatt egy fait accompli helyet állt elő, amit
utólag nem lehetett, sem az ÁVÜ, sem az FM nem tudott korrigálni.

A további privatizációban már aktívan részt vettem személyesen is, tehát a
Mátravidéki Cukorgyár, pontosabban nem a Mátravidéki, hanem a Kabai Cukorgyár
privatizációs pályázatában, annak a feltételei kiírásában én is részt vettem. Itt az Eastern
Sugar 30,3 százalékos kisebbségitulajdon-szerzési lehetőséget kapott az ÁVÜ-től, azzal, hogy
a helyi cukorrépa-termelőknek adta a többi lehetőséget, egyharmadot, egyharmadot pedig
megtartott magának. A későbbiekben - és ez már az én kompetenciámon túlnyúló időszakban
történt - az Eastern Sugar az ÁVÜ-vel folytatott tárgyalás során megszerezte a többségi
tulajdont, ha jól tudom, ’96-ban, 1996-ban - ekkor erre a privatizációra nekem ráhatásom nem
volt. És hasonlóan aktívan dolgoztam az első magyar cukor, pontosabban az Első Hazai
Cukorgyártó és Forgalmazó Konzorcium létrejöttén. Öt cukorgyár maradt 100 százalékban
magyar tulajdonban. ’93-ban került az Első Hazai Cukorgyártó Konzorciumhoz az öt
cukorgyár, amelynek a tagjai gyárak menedzsmentjéből, kivásárló…, tehát egy MBO Kft.-
ből, egy MRP Kft.-ből és cukorrépa-termelőkből tevődött össze.

Az ötök - mert így nevezték akkor ezt az öt cukorgyárat - kezdettől fogva súlyos
pénzügyi problémákkal küzdöttek, kellett volna nagyon nekik is a tőkeemelés ahhoz, hogy
talpon tudjanak maradni. Erre ’95-96-97-ben, ebben az időszakban több kezdeményezésük
volt, kerestek külföldi befektetőt, kerestek hazai befektetőt, de nem találtak. A konzorcium
elnöke Kovács András úr, aki azóta elhalálozott, velem együtt legalább öt alkalommal járt az
MFB-nél, hogy az MFB adjon hitelt, forgóeszközhitelt a konzorciumnak, hogy életben
tudjanak maradni. Ekkor konkrétan Medgyessy Péterrel tárgyaltunk, aki akkor az MFB elnöke
volt, az ígéretéig eljutottunk minden alkalommal, de az MFB részéről konkrét segítség végül
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is nem érkezett. Úgyhogy az Első Magyar Cukor Rt. nevet felvevő társaság ’97 tavaszára
sajnálatos módon a csőd szélére került, és utána Kovács András úrnak már nem volt más
lehetősége, mint hogy felkínálja magát valamelyik nagy, Magyarországon lévő befektetői
csapatnak. Ebből volt egy 3-4 hónapos csatározás a Nordzucker, az Eridania Béghin-Say,
valamint az Agrana között, és végül az Agrana fizette a legtöbbet. Miért fizetett? Nem a
gyárakért, hanem kizárólag a cukorkvótáért volt hajlandó fizetni, és utána mind az öt gyárat
pillanatok alatt leállították, bezárták.

A privatizációval kapcsolatban körülbelül ezeket tudom elmondani, de azért azt
hozzáteszem, hogy azt az ellenérzést, ami általam az Agranával szemben mutatkozott,
pontosabban azt a félelmet, hogy a hazai termelőket hátrányos helyzetbe fogja hozni, azóta
revideálnom kellett. Az Agrana sokkal jobb befektetőnek bizonyult, mint én azt föltételeztem
róluk, tehát utólag elismerem, hogy az Agranával szembeni hadakozásom nem volt minden
szempontból megalapozott, pontosabban az Agrana egy nagyon pozitív példát mutatott: az
elmúlt 20 év alatt Magyarországon összesen - egyedül az Agrana - közel 100 milliárd
forintnyi befektetést valósított meg a magyar cukoriparban, ami azt jelzi, hogy ők tényleg
komolyan gondolkoztak, és hosszú távra gondolták az itteni szereplésüket. Petőházát totál
felújították, a kapacitását a duplájára emelték, később ugyanezt Kaposváron szintén
megtették. Kaposváron azóta Európa legmodernebb, melaszra épített biogázgyára is felépült,
emiatt az Agrana remélhetőleg hosszú távon Magyarországon fog maradni, mert a
biogáztermelése olyan mértékű, hogy részben fél Kaposvárt el tudja látni energiával, részben
a saját energiafelhasználását teljes mértékben melaszalapú biogázból fedezni tudja, tehát a
fajlagos termelési költségei jelentősen csökkentek. Így van remény arra, hogy a Kaposvári
Cukorgyár hosszú távon megmarad. A másik terület, ahol az Agrana óriási befektetéseket
eszközölt, az Szabadegyháza. Szabadegyházán megépült Európa legnagyobb bioetanolgyára,
az izocukor-kapacitás, éves termelési kapacitás pedig 140 ezer tonnára emelkedett. Csak maga
ez a beruházás 32 milliárd forintba került az Agranának.

Azt gondolom, hogy pontosan ezen beruházások, tőkeemelések és fejlesztések
eredményeképp sikerült szinte irracionális mértékű cukorkvótát megszereznünk a
koppenhágai tárgyalás során, az uniós csatlakozási tárgyalásokat lezáró koppenhágai
megállapodás olyan mértékű „A” cukorkvótát adott Magyarországnak, amit a felhasználás
oldaláról semmi nem támasztott alá. Hiszen kaptunk 454 ezer „A” kvótát, valamint 127 627
tonna izoglükózkvótát, a kettő együtt 528 ezer tonna cukorkvóta, akkor, amikor ebben az
időszakban Magyarországon a teljes cukorfelhasználás, az ipari célú felhasználás is, már nem
érte el a 350 ezer tonnát. Tehát óriási pluszt kapott az ország, amit, azt gondolom, azért tudott
elérni, mert pontosan ezen cukorgyárak működésének eredményeképp az uniós csatlakozás
előtti időszakban a hazai cukorgyártás sokkal magasabb volt, mint amit a hazai szükséglet
indokolt volna. Például a belépés évében 493 ezer tonna volt a cukortermelés az országban,
ehhez jött még hozzá az invertcukor, 112 ezer tonna, tehát a cukorgyárak, a külföldi
tulajdonban lévő cukorgyáraknak a magyar cukornak körülbelül a 30-35 százalékát
exportálniuk kellett, amihez bizony bele kellett nyúlniuk a zsebükbe elég rendesen, hiszen a
világpiacon az európai cukor nem versenyképes, tehát támogatás nélkül nagyon nehéz
értékesíteni. A konklúzió tehát az, hogy pontosan e privatizáció eredménye az, hogy ilyen
magas cukortermelési kapacitás és effektíve ilyen magas cukortermelés jött létre
Magyarországon. Az Uniónál a minisztérium illetékes tisztviselői tudták bizonyítani azt, hogy
azért kérjük mi ezt a kvótát, mert itt van bizonyítékként a termelés; ha magyar tulajdonban
maradtak volna ezek a cukorgyárak, akkor becslésem szerint körülbelül 200 ezer tonna
cukorkvótát tudtunk volna Brüsszeltől kihajtani. Ezek a tények, aztán lehet mindenféle
érzelmi alapú kommentet hozzátenni, de én maradnék a tényeknél.

Még egy dolog, amit fontosnak tartok elmondani, hogy a cukorrépa-termelés
támogatás nélkül Magyarországon nem nyereséges. Amikor beléptünk az Unióba, akkor
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nagyjából 42 euró pontosabban 40,6 euró volt a garantált minimális répaár tonnánként, ami
2008-tól fokozatosan csökkent; ebben az évben én, mint az egyik nagytermelő, 26,29 eurót
kapok tonnánként, mint alapárat. Ha ezt az árat kapnám, akkor biztos, hogy egy kiló répát se
termelnék, de szerencsére ehhez az Unió 6 euró támogatást ad, és a nemzeti költségvetés ezt
még 4 euróval megtoldja. Így, hogy van a 10 euró tonnánkénti támogatás, valamint egy
1,5 euró extra támogatás, ami az Agranától érkezik, a cukorrépa-termelés jelen pillanatban
még nyereséges, amennyiben valaki legalább 50 tonna termésátlagot ér el. A helyzet az, hogy
a cukorkvótarendszer 2015-től megszűnik, és hozzá megszűnik a támogatás is, tehát a
cukorgyárak attól kezdve annyi cukrot termelnek, amennyire piacuk van. Magyarország
építhet újra cukorgyárakat, de egészen biztos vagyok benne, hogy egyet se fog építeni, hiszen
a cukorrépa-termelés Magyarországon Nyugat-Európával szemben sem versenyképes, de
nádcukorral szemben egyébként sem volt sohasem versenyképes.

Az önköltséggel kapcsolatban önöknek talán szintén érdekesség, hogy mi jelen
pillanatban 600 hektáron termelünk cukorrépát, tehát ez azért elég jelentős terület, az ország
legjobb földjein, hiszen Mezőföldön folyik a termelés, és rendszeresen 70 tonna körüli
termésátlagot érünk el, ami nyugat-európai szemmel nézve is egy kiváló termésmennyiség, de
az önköltségünk ilyen magas terméshozam mellett is 30 euró körül van. Nem lehet
Magyarországon tonnánként 30 eurónál olcsóbban megtermelni a cukorrépát, vagyis még
egyszer hangsúlyozom, hogy amennyiben nem lesz támogatás nemzeti költségvetésből -
 mivel az Unió 2015-től megszünteti a cukorrépa-termelés támogatását -, ha ezt nemzeti
költségvetésből nem egészítik ki, akkor meggyőződésem, hogy Magyarországon Kaposvár is
le fog állni a cukorrépa-feldolgozásról. A nádcukor-feldolgozás meg fog maradni, mert úgy
van megépítve a gyár, hogy erre fogadóképes, de a mai állás, tehát a közgazdasági feltételek
alapján cukorrépa-termelés támogatás nélkül 2015-től Magyarországon valószínűleg nem
lesz. Első szóra ennyit mondanék. Köszönöm.

Kérdések, válaszok, hozzászólások

ELNÖK: Köszönöm szépen. Szokásunknak megfelelően ilyenkor a bizottsági tagok
kérdést tehetnek fel, véleményt fejthetnek ki az eddig elhangzottakkal kapcsolatban. Én egy
nagyon rövid kérdést teszek fel. Raskó György említette, hogy az igazgatótanács előkészített
anyagokat tárgyalt, és az egyik előkészítőnek nevesítette Tarján Balázst is, mint az akkori
szakági minisztérium egyik főosztályvezetőjét vagy osztályvezetőjét. Martonyi János, az
igazgatótanács elnökhelyettese jelezte, ha jól értettem az ő megfogalmazását, hogy túl mélyen
érdemben ők már nem vizsgálták az eléjük tárt anyagot, mert teljesen elfogadták, hogy olyan
előkészítettségen ment át az előterjesztett anyag, ami már a végfázist jelentette, és nekik
igazából már csak a döntést kellett meghozni, a tartalmi részletek mélységébe már nem
nagyon mentek bele. Ő igazából nem tudta megnevezni - és erre kérdeznék majd rá -, hogy
kik is voltak ezek az előkészítők, akik az egyes privatizációs szerződési konstrukciókat az
igazgatótanácshoz vitték. Nem kell most rögtön rá válaszolni, hanem szokásunknak
megfelelően kérjük szépen jegyzetelni ezeket a feltett kérdéseket, mert a bizottsági tagok első
körben kérdéseket tehetnek fel és véleményt fogalmazhatnak meg, és utána adjuk meg a
lehetőséget az ezekre való válaszolásra.

Itt meg is adnám a lehetőséget a bizottság többi tagja részére is. (Jelzésre:) Aradszki
András!

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Draskovics miniszter úrtól
szeretnék kérdezni. Ha jól értem, akkor ön ’90 elejéig volt valamilyen szinten kapcsolatban a
privatizációval (Dr. Draskovics Tibor: ’91. januárig.), tehát tulajdonképpen ezt az időszakot,
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amit most éppen tárgyalunk, az 1991-es 1990-es időszakot láthatta és tapasztalhatta. ’89-ben -
 hadd kérdezzem meg -, mi volt a beosztása?

DR. DRASKOVICS TIBOR volt privatizációs kormánybizottsági tag, volt
pénzügyminiszter: Jogi főosztályvezető voltam a Pénzügyminisztériumban.

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Azért kérdezem, mert itt mindig beszélünk a
spontán privatizációról - nem szeretem ezt a szót használni, mert nem tűnt ez annyira
spontánnak, hanem inkább szervezettnek -, de 1989. június 1-jén módosították a vállalati
törvényt, amely tulajdonképpen megadta a felhatalmazást a választói tanácsok által irányított
vállalatok részére, hogy privatizációs értékesítési tranzakciókat csináljanak saját jogon, majd
ugyanebben az évben, ugyanebben az időpontban hatályba lépett az állami vállalatok
vagyonáról szóló törvény, amelyben előírták, hogy bizonyos döntésekhez az állami
vagyonkezelő szervezetek hozzájárulása kell, amelyről majd egy törvény fog születni. Ez a
törvény a legjobb tudomásom szerint jó fél éves késéssel készült el. Annak idején, amikor a
tárcaközi egyeztetések voltak, ön, mint főosztályvezető, észlelte-e, hogy volt egy olyan
lehetőség, amikor állami, központi kontroll nélkül a vállalati tanácsok által irányított
társaságok, illetőleg vállalatok tulajdonképpen az eszközeiket, vagyonukat szabadon
értékesíthették, szabadon vihették gazdasági társaságba. Ennek a hosszú időtartamnak
jogszabály-előkészítői, jogszabály-alkotói oldalról mi volt az oka, észlelték-e ezt vagy nem,
és ha igen, akkor mit tettek annak érdekében, hogy ez az áldatlan állapot megszűnjön? Ez
lenne az első kérdésem.

A második kérdésem: említette Martonyi János szerepét, de én rákérdeznék, hogy
Tömpe Istvánnak mi volt a szerepe a privatizáció előkészítésében, mikortól és milyen
feladattal bízta meg őt a német kormány.

A harmadik kérdésem pedig az lenne, hogy azt azért látjuk itt - és Raskó úr elég
részletesen elmondta -, hogy a vállalati menedzsmentek, úgy-ahogy, a tehetségük,
képességük, ismereteik szerint készítették elő a privatizációs döntéseket. Volt-e arra
lehetőség, hogy az ÁVÜ igazgatótanácsa vagy az ÁVÜ igazgatótanácsát támogató
szakapparátus véleményezze, üzleti, jogi szempontból felülvizsgálja ezeket a szerződéseket?
Mennyiben volt ez a kialkudott privatizációs szerződéstervezet, privatizációs
tranzakciótervezet kötőerővel bíró az ÁVÜ részére, amikor jóváhagyta ezeket a tervezeteket,
vagy mennyire lehetett - mint ahogy Raskó úr is említette az Agranával szemben - nagyon
erőteljesen fellépni, hogy nyilvánvalóan előnytelen privatizációs szerződések ne lépjenek
hatályba, illetve azt az ÁVÜ ne hagyja jóvá? Volt-e ilyen munkafolyamat az ÁVÜ környékén,
illetve az őt támogató apparátusban? És mi volt az oka annak, hogy - ahogy én látom - az
előttünk lévő ’90-91-es privatizációs időszakban nagyon ritkán és nagyon felületesen elbírált
privatizációs döntések voltak, és sem szakmailag, úgy értem, üzletileg, sem jogilag nem
nagyon vizsgálták felül a vállalatok által benyújtott privatizációsszerződés-tervezeteket,
illetve azok üzleti tartalmát. Röviden ennyit szerettem volna kérdezni.

ELNÖK: További kérdező van-e? (Jelzésre:) Parancsolj, Harangozó Gábor!

HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Raskó úr említette, hogy inkább
a vevők érdekeit kiszolgáló szerződések születtek abból fakadóan, hogy nem volt megfelelő
jogi felkészültség a szerződéseket előkészítő vállalati menedzsment kötelékéven. A múltkori
meghallgatáson Martonyi miniszter úr pedig arról beszélt, hogy amikor a privatizációról
döntöttek, akkor nem volt átfogó iparági koncepció, tehát tulajdonképpen a privatizáció nem
az iparág továbbélését volt hivatott elsősorban szolgálni, hanem az volt a lényege, hogy minél
gyorsabban magánkézbe kerüljenek, és hogy a piacgazdaságra való átállást minél gyorsabban
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és gördülékenyebben szolgálja ez a privatizáció ágazati stratégia nélkül. A kérdésem az lenne,
hogy azt hogyan látja, hogy azon túl, hogy a jogi felkészültség nem volt megfelelő, egyáltalán
szabad volt-e ágazati koncepció nélkül ilyen privatizációs döntéseket meghozni, nem az
vezetett-e oda, hogy ilyen helyzetbe került a cukoripar, hogy a privatizációs döntéseknél,
illetve azok előkészítésénél eleve nem is volt számba véve az, hogy hova akarunk eljutni a
végén. Köszönöm szépen.

ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István!

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Raskó úrtól kérdeznék. Az Állami
Vagyonügynökség igazgatótanácsának egy ’91 márciusi jegyzőkönyve, illetve előterjesztése
van előttem, akkor már ezek szerint Draskovics úr erre nem volt ráhatással, de számomra egy
kicsit furcsa, hogy gyakorlatilag magáért a privatizációért csak a menedzsment felelt, tehát
nem volt beleszólása sem az ÁVÜ-nek, sem az FM-nek. Itt van egy előterjesztése az Állami
Vagyonügynökség privatizációs igazgatóságának, amelyből viszont úgy tűnik, hogy az ÁVÜ
elég részletesen tárgyalta ezeket a privatizációkat, tehát vannak arra utalások, hogy
kapacitásbővítés, ötéves üzleti terv, s a többi. Itt van egy kis ellentmondás a között, amit ön
mondott, illetve ami előttem van. Tehát akkor végül is milyen volt ez a viszony? Az ÁVÜ-nek
volt ráhatása a privatizációra vagy nem volt? Mert szerintem ezekből a jegyzőkönyvekből úgy
tűnik, hogy volt, csak azt nem láttuk ebben benne, hogy a későbbi garanciák érvényesítését
valaki kontrollálta volna mind a foglalkoztatásra, mind a kapacitásbővítésre nézve, hiszen
amikor ezek a privatizációk történtek, akkor inkább ilyen előremutató, piacbővítő
elképzelések vannak, legalábbis az előterjesztésekben. Ezt az ellentétet fel tudná-e oldani,
Raskó úr?

Azt szeretném még megkérdezni, hogy maga a második hullám ’96-97-ben volt,
amikor a Magyar Cukor Rt.-t az Agrana megvette. Raskó úr azt mondta, hogy igazából akkor
kvótát vettek, és rögtön be is zárták a gyárakat. Draskovics úrtól is kérdezem, hiszen volt
valamiféle kormányzati szerepe ebben az időszakban, legalábbis rálátása elméletileg kellett
hogy legyen, hogy ha ilyen egyértelmű volt, hogy csak a kvótát vették meg akkor ezek a
cégek, a magyar állam miért nem lépett. Hiszen a feljegyzésekből is az tűnt ki, hogy ’94-től a
Magyar Cukor Rt. folyamatosan forrást kért a tulajdonostól, az államtól próbált valamiféle
segítséget kérni, és mint hogyha magára hagyta volna az egészet az állam, közben meg
egyértelműnek tűnik, hogy itt kvótavásárlás volt. Nem lett volna jobb ezt a kvótát megtartani?
Most csak mondok valamit: nem adjuk el, hanem mondjuk mi mint magyar állam zárjuk be
magát a cukorgyárat, tételezzük fel, hogy abszolút gazdaságtalan volt, de a kvóta…
Szélsőséges, csak a kvótáról ment itt a dolog, hiszen ezért a kvótáért később mintegy
70 milliárd forintot kaptak a cukorgyárak tulajdonosai. 70 milliárd forintot ők soha nem
raktak bele a magyar cukoriparba, gyakorlatilag 70 milliárd forintot szereztek akkori
árfolyamon, amiből 70-75 százalék a tulajdonosoké volt. Így utólag nem mérlegelte-e valaki
azt, hogy mégsem adjuk el, hanem a kvóta miatt tartsuk meg ezt a gyárat? Ezekre az
ellentmondásokra szeretnék választ kapni. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e további kérdező? (Jelzésre:) Igen, Hanó Miklós!

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Hasonlót szeretnék kérdezni
én is, mint az előttem szóló. Raskó úrtól kérdeznék… Jobban mondva elmondom azt a
véleményemet, hogy az dicséretes volt, hogy az öt cukorgyárnak az egységbe foglalását és
magyar tulajdonban tartását támogatta, az, én azt gondolom, rendben van, csak amikor
látszott, hogy egy ilyen csőd közeli állapotba kerültek… Azt mondta, hogy arra már nem volt
ráhatása, de Draskovics úr, ha jól tudom, ha jól emlékszem, ’97-ben a Pénzügyminisztérium
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főosztályvezetője volt. Hogy látja ezt Draskovics úr, nem lehetett volna segíteni valahogy,
hogy ezek ne kerüljenek ilyen állapotba, vagy valamilyen állami hozzájárulást vagy segítséget
nem lehetett volna adni, hogy mégis fenntartsuk ezeket a gyárakat? Ez az egyik kérdésem.

A másik: Raskó úr említi, hogy az Agranával szemben van egy olyan dolog, hogy
130 milliárdot befektetett itt az országban, ha jól értettem, ugye (Dr. Raskó György bólogat.),
hogy ennyit beletett. Akkor csak megéri azt a cukrot termelni, ha valaki hosszú távon ekkorát
fejlesztés, és ezt a pénzt beteszi? Tehát lehet, hogy voltak mélypontok vagy olyan piaci
helyzetek, amikor tönkre lehetett menni, de aki hosszú távon gondolkodott… És úgy tudjuk,
hogy egyes cukorgyárak azért elég jó állapotban voltak, és mégis hagytuk azokat úgymond
külföldi kézre juttatni, tehát az állami szerepvállalás nem segítette-e volna túl egy kicsit ezen
a mélyponton a cukorgyárat vagy azt konszernt? Ezt akartam megkérdezni. Köszönöm.

ELNÖK: Van-e még kérdező? (Senki nem jelentkezik.) Nem látok ilyet. Akkor
megadom a szót a vendégeknek.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt privatizációs kormánybizottsági tag, volt
pénzügyminiszter: Köszönöm. Ami a ’89-es történéseket illeti, a képviselő úr tanulmányozta a
dokumentumokat, tehát emlékszik a pontos időpontokra, én őszintén megmondva ezekre nem
emlékszem. Emlékszem viszont arra az időszakra, amikor… (Zúg a hangosító berendezés.)
Nem én vagyok. (Horváth Zoltánné ki- és bekapcsolja a hangosító berendezést.) Köszönöm.
…Emlékszem viszont jól arra az időszakra - a jelenlévők többsége persze életkoránál fogva
megteheti, hogy nem emlékszik rá -, arra, hogy több drámai kihívással kellett akkor az
országnak egy időben megküzdenie. Mellesleg összeomlott a KGST, emlékezzünk, az
exportpiacok közel egyharmada egyik pillanatról a másikra elveszett; zajlott egy nem teljesen
világos - merthogy soha senki nem rajzolhatta fel annak a menetrendjét - politikai átalakulás;
közben zajlott a piacgazdaság irányába történő átalakulás, úgyhogy, ezeknek nem volt
világosan rögzített menetrendje, terve, e tekintetben nem volt semmilyen tapasztalat. Csak
úgy emlékeztetőül: átállás a gazdasági társaságokra, bankreform, adóreform, tőzsde, közben
menedzselni kellett azt, hogy szállítunk, mert ez volt az érdekeltsége mindenkinek, a keleti
piacokra, úgy, hogy ellenérték meg nem volt, ezt egyik pillanatról a másikra le kellett zárni, és
a cégek abban a helyzetben találták magukat, hogy nem volt vevőjük; Nyugatra nem tudták
eladni, Keletre meg nem volt szabad eladni, mert az nyilvánvalóan az ország érdekével lett
volna ellentétes.

Viszonylag könnyű 20 év távlatából azt keresni, hogy mit lehetett volna másképp
csinálni, és nyilván tömérdek dolgot lehetett volna másképp csinálni, még egy részét jobban
is, nem csak másként. Szerintem nemcsak a kormányban, hanem az akkor formálódó
ellenzékben is az volt akkor az uralkodó irányzat, hogy a legfontosabb feladat a gazdaságot
levágni az állam járszalagjáról - még a kifejezésre is lehet emlékezni -, merthogy az a
gazdasági modell nyilvánvalóan megbukott, és ha az az gazdasági modell megbukott, akkor
abból át kell menni egy másik gazdasági modellbe. Ez nem nagyon tud más lenni, mint egy
magántulajdonon alapú piacgazdasági modell. Ha ez egy magántulajdonon alapuló
piacgazdasági modell, akkor ebbe nehezen illeszkedik bele, hogy a tervhivatal vagy valaki
más hosszú távú stratégiák mentén kiszámolja, hogy hány kiló cukrot, kinek, hova, hogyan, és
ennek alapján központilag vezérelje azt, hogy milyen tulajdonviszonyok alakulnak ki. Lehet
hinni egy ilyen mindenható tervhivatal eszményében, de a valóságban ilyen sehol nincs, és
valószínűleg azért nincs, mert ilyet nem lehet létrehozni, ez ellentétes a piacgazdaság alapvető

természetével.
Ennek megfelelően - nem azért, mert valaki ezt elvileg nagyon helyesnek találta,

hanem azért, mert nem látott jobb megoldást - alakult az ki, hogy a vállalati tanácsok, mint
amelyek egyébként az állam, mint tulajdonos szerepének egy részét voltak hivatva átvenni, és
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akartak egy olyan érdekeltséget belevinni a vállalati működésbe, ami a központi irányítás
mellett nyilvánvalóan nem volt lehetséges, nos, a vállalati tanácsok keressenek megoldást a
saját problémáikra, és ha ez a megoldás egy tőkeerős tulajdonos bevonása, akkor azt, mert
nem volt apparátus, amelyik ezt képes lett volna egyébként ilyen széles fronton megtenni.

Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy elvileg helyes-e az, hogy rábízzuk a vállalatokra,
hogy adják el magukat, akkor 20 év után azt mondom, hogy persze nem, de akkor nem
nagyon látszott más, rövid távon megvalósítható megoldás; vagy azt kellett volna mondani,
hogy ugyan piacgazdaságot akarunk, de a tatarozás idejére bezárjuk a magyar gazdaság egy
részét, nem tudnak eladni keletre, mert nem lehet, nem tudnak eladni nyugatra, mert nincsen
vevő, akkor menjenek tönkre, aztán ha majd lesz stratégiánk meg hozzá
intézményrendszerünk, akkor foglalkozzuk ezzel a problémával. Ez nyilván nem egy
életszerű megközelítés, tehát valahogy menedzselni kellett a folyamatokat ebben a zavaros
átmeneti időszakban, és ezért született az a megoldás, hogy a vállalati tanácsok, mint akiknél
a legerősebb az érdekeltség, keressenek megoldást, és Raskó úr nagyon szépen elmondta egy
konkrét példa kapcsán, hogy milyen nyomások alatt működtek a cégek.

Ami azt a kérdést illeti, hogy az a bizonyos törvény miért született meg későn,
őszintén nem tudom, és nemcsak azért nem tudom, mert ez nem pénzügyminisztériumi
kompetencia volt, hanem azért, mert nem emlékszem, annyi minden történt akkor egyszerre;
azt hiszem, erre azért a legtöbben emlékszünk. (Az elnök Horváth Istvánnak egyeztet. - Font
Sándor elhagyja az üléstermet.)

(Az ülés vezetését Horváth István, a vizsgálóbizottság tagja veszi át.)

Ami a szereposztást illeti az ÁVÜ-előkészítés, privatizáció ügyében, én pontosan az
időrendre nem emlékszem, de ha jól dereng nekem, akkor talán Martonyi János úr kapott
először kormánybiztosi megbízást - ez lehet, hogy még ’88 - az egész privatizáció
előkészítésére, és aztán valamikor később, ’89-ben Tömpe István a Vagyonügynökség - hogy
vagyonügynökségnek fogják hívni, ez persze később dőlt el -, a privatizációs szervezet
létrehozására kapott megbízást. Itt még volt egyfajta ilyen kicsit konkuráló szerepe is a két
említett úrnak, hogy a privatizációs jogszabályokat meg egyáltalán a privatizációs stratégiát
Martonyi kormánybiztos úr, a szervezetet pedig Tömpe István volt hivatva előkészíteni; azt
hiszem, az ÁVÜ-re vonatkozó törvényt is ő terjesztette elő a parlamentben.

Ha szabad rögtön felhasználnom az alkalmat, hogy nálam van a szó, akkor
visszatérnék arra is, hogy mi volt 1996-1997-ben a magatartás, mondjuk, a pénzügyi
kormányzat részéről az állami vállalati igényekkel kapcsolatban. Szerintem anélkül, hogy a
konkrét ügyről lenne ismeretem, ami azért piacgazdaságban alapvetően helyes állami
magatartás, hogy az adófizetők pénzéből, pusztán azért, mert egy állami vállalat tőkéhez
szeretne jutni, nem feltétlenül indokolt az adófizetők pénzét ebbe beletenni, főleg ha ennek a
megtérülése meglehetősen bizonytalan. Az egy más felfogás - 30-40 éven keresztül ez volt az
uralkodó felfogás, és láttuk az eredményét -, hogy az államnak nyakló nélkül finanszírozni
kell az állami vállalatok összes adósságát, illetve működését.

’96-97-ben már nem ez volt a megközelítés, és szerintem nagyon helyesen nem ez volt
a megközelítés, főleg úgy, hogy jó pénzt egy hordóba akkor szabad normális kalkuláció
szerint beletenni, ha utána a hordó alját ezzel be lehet foltozni, és nemcsak a lyukba ömlik
bele a pénz. Ez annyiból is érdekes itt, hogy minden esetben azt is mérlegelni kellett- és ez
nemcsak cukoriparra vonatkozik, hanem minden másra -, hogy képes-e az állami tulajdonos
finanszírozni azokat a jövőbeni fejlesztéseket, amik azt a termelést versenyképessé tudják
tenni, erre pedig azt hiszem, hogy elég egyértelmű a válasz, hogy nem. Egyébként ’96-97-ben
a maihoz hasonló költségvetési kényszerek között működött az ország, tehát most az elvi
megfontolásokon túl pénz se nagyon volt arra, hogy költségvetési forrásokat lehessen vállalati
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támogatásokra széles körűen kihasználni vagy felhasználni, miközben egyébként igény meg
borzasztó nagy arányban volt. Emlékszünk, hogy a bányák, az egész nehézipar leépülése
akkor kulminált. Ezzel most nem azt akarom mondani, hogy az akkor hozott döntések egytől
egyig jók voltak, mert bizony, került állami pénz jó néhány olyan állami vállalatba vagy azzal
kapcsolatos kiadásokra, ahova nem kellett volna, és biztos lett volna néhány olyan, ahova
indokolt lett volna. Azt azért hozzá kell tennem, hogy olyan szempont emlékezetem szerint
nem volt, de nem tudok arról, hogy bármely, ’90 óta hivatalban lévő kormány esetében lett
volna, hogy a hazai kézben tartás érdekében mindenképpen adófizetői pénzt kell felhasználni,
ez nem volt szempont, merthogy nem a be- és elzárkózás volt egyetlen kormánynak sem a
stratégiája, hanem az európai integráció, tudomásul véve azt, hogy a magyar gazdaság
önmagában nem lehet sikeres.

A cukoriparra visszatérve egy mondat erejéig: elég ránézni azokra a számokra, amiket
Raskó úr itt emlegetett, hogy kevesebb mint felére esett a hazai cukorfogyasztás. Erről nem
lehet nem tudomást venni. (Font Sándor visszaérkezik az ülésterembe.) Körülbelül ennyit
tudok a kérdések kapcsán elmondani. Ahogyan már előzetesen jeleztem az elnök uraknak,
nekem már 11 órakor el kellett volna mennem, úgyhogy szeretnék a bizottságtól felmentést
kérni a további részvétel alól, ha ez lehetséges.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Raskó úr! (Közbeszólások: El akar menni.)

(Az ülés vezetését Font Sándor, a vizsgálóbizottság elnöke veszi át.)

ELNÖK: Nyugodtan!

DR. DRASKOVICS TIBOR volt privatizációs kormánybizottsági tag, volt
pénzügyminiszter: Köszönöm.

ELNÖK: Igen, értettük, úgyhogy ha további kérdés nincs Draskovics Tiborhoz, akkor
eleget tudunk tenni ennek. (Senki nem jelentkezik.) Úgy látom, nincs több jelentkező. És akkor
Raskó Györgynek adnám át a szót.

DR. DRASKOVICS TIBOR volt privatizációs kormánybizottsági tag, volt
pénzügyminiszter: Viszontlátásra! (Dr. Draskovics Tibor távozik.)

DR. RASKÓ GYÖRGY, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának volt tagja:
Elsőként az elnök úrnak válaszolnék. Az élelmiszeripar privatizációs koncepcióját a
minisztériumban Böjti Zoltán főosztályvezető készítette a csapatával, a cukorra vonatkozó
rész pedig Tarján Balázshoz kötődik, akit már említettem, ő volt a cukorgyártásért felelős
személy az élelmiszeripari főosztályon, tehát ők készítették magát a koncepciót. És a
privatizációsszerződés-kötési meg egyáltalán maga az egész tranzakciós procedúra úgy
történt, hogy az ágazati koncepciónak megfelelően az FM készített egy javaslatot azokra a
cégekre, amelyeknél egyáltalán valamiféle privatizációs szándék addig felmerült, ezt a
javaslatot elküldte az Állami Vagyonügynökségnek, a Vagyonügynökségnek az ottani
privatizációs technikáért, valamint a jogi részekért felelős vezetői azt átdolgozták, és ők
terjesztették elő, tehát minden esetben az ÁVÜ terjesztette elő a privatizációs tranzakció
részleteit. Ez volt tehát a mechanizmus.

Az iparági koncepció 1991 novemberére készült el - ez is jelzi azt, hogy ennyi idő
kellett, hogy egyáltalán az élelmiszeriparról egy koncepció legyen. Ennek az is oka, hogy
’91 nyarán a KGST többek között Antall József úr személyes közreműködése révén az egyik
pillanatról a másikra megszűnt, ami azért a gazdaságban elég komoly gondokat okozott. Azt
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gondolom tehát, hogy emiatt azt a koncepciót, amely valószínűleg már korábban elkészült,
úgy értem, Németh Miklós alatt, azt a koncepciót valószínűleg teljesen át kellett dolgozni
ennek megfelelően, ezért csak ’91 novemberére készült el a végleges változat. Böjti Zoltán
urat kellene erről megkérdezni, mert én ebben nem vettem részt.

Lényeges dolog, Horváth István vagy talán Hanó Miklós képviselő úr kérdezte, hogy
talán jobb lett volna, ha az állam megtartja ezt a kvótát, ami egyébként jelentős volt, ami az
Első Magyar Cukornak a tulajdonában volt. Az a helyzet, hogy a kvótát akkor is értékesítenie
kellett volna valaki termelő számára, akkor lehet, hogy nem egy az egyben az Agranához
kerül, hanem valamilyen elosztásban került volna még az Eastern Sugarhöz és a
Nordzuckerhez is, mert a nem termelő kvótát vissza kellett volna adni Brüsszelnek. Ilyen
szempontból tehát gyakorlatilag nem volt sok választási lehetőség. Így az Agrana vitte el
egyébként maga az egészet. Ez, azt gondolom, a végső időpontban, amikor Brüsszel részéről
2006-ban az a döntés született, hogy a cukorkvótát 6 millió tonnával csökkenteni kell, azért ez
még az Agrana által sem volt látható a ’90-es évek végén - ’97-ben vásárolta meg a kvótát az
ötöktől -, annyira talán ők sem voltak előrelátók, hogy ekkora vagyon hullott a kezükbe
ezáltal. Való igaz, az Agranának lett Magyarországon meghatározó cukorkvóta-részesedése,
és ezen az Agrana nagyon sokat keresett, ez kétségtelen tény, de az izoglükóz-, pontosabban a
bioetanol-gyártáson évente majdnem ennyit keres, tehát ha megnézik a jövedelmezőségi listát,
akkor kétségtelen tény, hogy a Hungrana Magyarország legjövedelmezőbb élelmiszeripari
vállalkozása, ha jól tudom, tavaly 14 milliárd forint nyeresége volt a bioetanol- és az
izoglükózgyártásnak.

A ráhatás. Persze arra, hogy a privatizáció melyik vállalatnál milyen formában
történjen, nyilvánvalóan volt valamennyi ráhatása a minisztériumnak. Azért itt egy fontos
szempontot megemlítenék, amit azért tartok fontosnak, mert az iparági koncepciót teljesen
felborította, ez pedig az állandó bevételi kényszer. Az ÁVÜ-nél ’91-92-ben körülbelül úgy
ment a privatizáció, hogy a vagyonpolitikai irányelvekben meghatározták, hogy mennyi
bevételt kell teljesítenie, és sajnálatos módon, az élelmiszeripar számára sajnálatos módon
attraktív vállalatok Magyarországon abban az időben nem igazán voltak, mondjuk a magyar
vas- és acélgyártást az istennek sem akarta senki sem megvásárolni, se bányákat nem akartak
venni, tehát nagyon kevés olyan eladható állami vállalat, állami tulajdonban lévő vállalat volt,
amelyért a külföldi hajlandó volt egyáltalán privatizációs ajánlatot tenni - sajnos az
élelmiszeriparban rengeteg ilyen volt. Sosem felejtem el, hogy amikor Kupa Mihály titkára
vagy titkárnője felhívott telefonon, hogy másnap reggel 7 órára fáradjak be a
Pénzügyminisztériumba, egy idő után már tudtam, hogy ez azt jelenti, hogy azt kérdezi tőlem
Kupa Mihály, hogy melyik az a cég, amelyet gyorsan el lehet adni, és készpénzbevételt
tudunk érte kapni, merthogy a következő hónapban nem tudjuk fizetni az állami
alkalmazottak fizetését - ilyen időszak volt. Ilyen volt például, amit utána az én nyakamba
akartak varrni, a növényolajipar privatizációja, ami teljesen egyértelműen koncepció
nélkül…, tehát az FM által kidolgozott koncepciót félretéve azért történt meg
’92 februárjában a növényolajipar egy az egyben történő privatizációja, mert akkor ezért a
magyar költségvetés közel 7 milliárd forint készpénzt kapott, az mai értéken számolva
legalább olyan 40-50 milliárd forint, és ez mentette meg a márciusi büdzsét. Tehát a
privatizációt ebben az időszakban a magyar költségvetés helyzete, valamint az
adósságállomány - amit az Antall-kormány egy az egyben átvett Németh Miklóstól
22 milliárd dollár nagyságrendben - törlesztése bizony ilyen fals döntések meghozatalára
kényszerítette az Állami Vagyonügynökséget. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Úgy látom, hogy Sáringer-Kenyeres Tamás jelezte,
hogy még hozzá szeretne szólni. (Jelzésre:) Utána Varga Géza, ő is jelezte.
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SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Elnök úr, az
előbb megütötte egy mondat a fülemet a Cereolnak a privatizációja kapcsán. Igen, az is
problematikus, de ott legalább volt bevétel. A bizottság vizsgálatai során az derült ki, hogy a
cukoripari privatizációnál nemhogy bevétel keletkezett volna belőle, hanem még állami
kötelezettségvállalások is keletkeztek 800 millió forintos értékben. Tehát ez a cukoripari
elképzelés, hogy a jövő havi fizetést ki tudjuk belőle fizetni, egy tévút, itt nem történt bevétel.
Itt egyszerűen ajándékba adtuk a cukorgyárainkat azoknak a cégeknek, amelyek teljesen
nyilvánvalóan tudták, hogy mi a helyzet. Az osztrákok 1995-ben pontosan tudták, hogy
kvótákat vásárolnak Magyarországon, nemhogy ’96-ban tudták volna. Én a mezőgazdaságban
dolgoztam, ráadásul a cukoriparral állandó kapcsolatban álltunk, akkor már az osztrák
tulajdonosokkal Kaposvár esetében is, igaz, hogy növényvédőszer-vonalon, de németül
beszélő vezetők voltak, és mivel mi értettük a nyelvet, vagy a közös nyelvet, az angolt, el
tudtunk velük beszélgetni, és ők bizony elmondták, hogy nem hosszú távra kívánnak
berendezkedni még Kaposváron sem. A kaposvári igazgató is azt mondta, hogy ide se hozom
a feleségemet, mert mi úgyis el fogunk innen menni, csak kapjuk meg a kvótát érte. Lehet,
hogy kormányzati szinten ezt nem tudták, esetleg meg kellett volna őket kérdezni, de
mindegy, ez egy másik kérdéskör, hogy ki milyen információval rendelkezhetett erről. Itt az
történt az én elgondolásom szerint, hogy körülbelül 21 milliárd forintot kaptak a magyar
termelők, az összes többit meg jól kialkudtuk az Agranának a 70 milliárdból, ha jól
számolom, tehát a 70 milliárdnak a 30 százalékát kapták meg a magyar termelők, a többit meg
elvitték. Tényleg jó, hogy ezt a 21 milliárdot a magyar termelők megkapták, de azt azért
sajnálom, hogy a többit az osztrákok hazahordták, illetve a cukorgyárak lebontására
használták fel, ami azt is jelentette egyből, hogy azt a modern technikát, amit urambocsá,
befektetésképpen behoztak ide valamelyik cukorgyárba, haza is vitték, vagy máshol
érdekeltségeikbe beépítették. Köszönöm a szót.

ELNÖK: Varga Géza!

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Raskó úrtól egy tőle megszokott
nagyon szakszerű elemzést kaptunk a cukorgyárak privatizációjáról, beleépítve ezt az
élelmiszeripar privatizációjába. Ezt én tényleg nagyra értékelem. Az eddig meghallgatottakkal
ellentétben Raskó úr nem hivatkozott arra, hogy erre sem emlékszik meg arra sem emlékszik,
hanem ez azért egy általános válasz volt a kérdéseinkre a korábbi meghallgatásokhoz képest.

Azt hiszem, hogy ez egy nagyon bonyolult ügy; ezt közhelyként is mondhatom, de itt
enyhén szólva keverednek a politikai, szakmapolitikai, gazdasági és egyéni szempontok. Ezek
közül nekünk most kiválogatni vagy valami rendet vágni ebben a bonyolult helyzetben így
20 év után rendkívül nehéz, de nem sajnáltatni akarom magunkat. Azt hiszem, hogy ennek a
cukorbizottságot az hívta életre, hogy azért a szakszerű ív ellenére azért most mégiscsak azt
látja a magyar választópolgár, a magyar gazdálkodó, hogy nincs magyar élelmiszeripar, hogy
importáljuk a cukrot, és ennek felment az ára, eltűnt a növényolajipar, a konzervipar és a
többi, tehát én azt hiszem, hogy talán a választópolgárok, akik minket ideküldtek, ettől a
cukorbizottságtól is azt várják, hogy valami rendet vágjunk; hogy az előbbi szóhasználattal
éljek. Ebben szeretném kérni Raskó úr segítségét.

Konkrétabban: elsősorban Draskovics úr említette az akkori időben, hogy
gyakorlatilag mintha nem lett volna más alternatíva. Ha a hatása alá kerülünk az előadók
mondandójának - az önét is beleértve -, akkor bizonyos fokig meg vagyunk delejezve, hogy
igen, itt semmilyen más megoldás nem volt, a világon a legjobbak voltak azok a döntések,
döntéssorozatok, és széttárhatjuk a kezünket, hogy ez sorsszerű volt, de ha megrázza az ember
a fejét a mondandó hallgatása után, akkor azért tényleg maradnak kérdések akár a politikai
felelősség, akár a szakmapolitikai döntések megalapozottsága vonatkozásában. A gazdasági
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és egyéni érdekek nem a mi dolgunk, tehát mi nem gazdasági bűnözőket keresünk ebben a
dologban, hanem tényleg tisztán szeretnénk látni. Azt szeretném kérni, hogy próbáljunk egy
tanulságot levonni a magunk számára ebből az egész történetből, a konkrét részletektől egy
picit elvonatkoztatva.

Mire gondolok? Mint az előbb is mondtam, úgy tűnik, hogy nem volt más megoldás,
azonban csak ott motoszkál bennem a kisördög, hogy azért ez nem igaz, mert azért mindig
alternatívák vannak. A magam összefoglalása az eddigi bizottsági munkából az, hogy enyhén
szólva hozzá nem értő - és talán a felelőtlen szó sem teljesen használhatatlan erre - és
felelőtlen emberek ültek az ÁVÜ IT-ben, akik enyhén szólva nem mérték fel legalábbis a saját
korlátaikat. Én elfogadom, hogy most mondják, hogy nem volt más lehetőség, de azért aki
odaül, aki ott felelősséget vállal, aki aláír, aki szavaz, az vagy döntse el azt, hogy nem látom
át a helyzetet, mert előttem két évvel készítették már elő, mondjuk - vagy Martonyi János
neve többször elhangzott, ami a jogi előkészítést illeti -, nem tudom belátni, mert széles volt a
front, túl sok céget kellett privatizálni. Ha megtörtént volna ez a felelősségteljes felállás, hogy
én ebben nem tudok dönteni, akkor esetleg az ország kénytelen lett volna más alternatívákat is
megvizsgálni, mint - Martonyi János szavaival élve - mindenképpen az euroatlanti közeledést,
az volt az ő fő prioritása. Hogy ez most jó vagy nem jó, ez nyilván egy szakmapolitikai
kérdés, ezt lehet így elemezni.

Amikor az volt, hogy a szovjet piacok összeomlottak, a nyugati export még nem indult
meg, nem tudom most pontosan, mondjuk, hogy akkor mekkora volt az ország bruttó
exportképessége élelmiszerre korlátozódva, de például egy alternatíva lehetett volna - így
most 20 év után könnyű mondani -, mondjuk, az argentin modell, hogy a saját, a belső piacra
azt mondja akkor a kormány, azt mondják a felelős emberek, akik azért kellett volna, hogy
értsenek hozzá, annak ellenére, hogy egy hektikus időszak volt, hogy jó, akkor most a hazai
piac az adhat egy biztonságot. Igaz, hogy a hazai piac az most nemcsak az élelmiszer, hanem
egyáltalán a hazai gazdaság.

Raskó úr is említette, és itt behoznám az államadósságot; Kupa Mihály kapcsán
tetszett említeni. Igen. Miért nem mondta az Antall-kormány azt, hogy tárgyalunk a
hitelezőkkel, és felfüggesztjük, vagy moratóriumot kérünk, vagy a kamatra vagy valami, és
eközben a saját belső gazdaságot megpróbáljuk úgy-ahogy... Tudom, hogy ez egy nagyon
nagy feladat, de tudjuk, hogy a magyar mezőgazdaság exporttermelő képessége az bruttóban
10 és 20-25 százalék között ingadozik az elmúlt sok év átlagában, de marad a száz százalék,
arra itthon vannak a fogyasztók, a magyar fogyasztónak kell az olaj, a konzerv, a cukor és a
többi.

Most ez így költői kérdés, mert akkor történt, ami történt, de akkor ez nem lett volna-e
ennek a vonalvezetésnek a kapcsán... Itt kérem a segítségét, hogy elemezte itt a jelenlegi
közös agrárpolitika, két napja publikálta Çiolos úr, tudjuk, hogy a kvóták ’15-től megszűnnek,
tehát még további liberalizációja lesz a piacnak. Szerintem egy kicsit hasonlóan hektikus
helyzetben van a világ. Természetesen nem lehet mindent teljesen a ’90-es évek gazdasági és
politikai változásihoz hasonlítani, de azért én mégiscsak egy picit ahhoz hasonlítanám, vagy
legalábbis az analógiát: az euró bedőlési veszélyére gondolok, arra, hogy Európa elveszítette a
versenyképességét és ilyesmikre. Nem volna-e célszerű a cukoripar vagy az élelmiszeripar
privatizációjából egy olyan konklúziót levonnunk a ma döntéshozóinak, hogy tekintsük
mozgó célpontnak a jövőt, és esetleg a saját piacokra, a hazai gazdaságra sokkal nagyobb
hangsúlyt fektessünk.

Ezen a ponton persze egy picit el is bizonytalanodom a kérdésfeltevéssel, hogy Raskó
úrnak teszem fel, hiszen tudjuk, hogy egy olyan, időközben nagyvállalkozóvá vált
szakemberrel van dolgunk, akinek a cégei, gazdaságai, bizony, erősen exportorientáltak.
Ennek ellenére érti - ezt a kalapot félretéve - szakmai szempontból azt, hogy a hazai piacnak a
sokkal erősebb hangsúlyozása, ott megtenni, amit lehet és a nehézségeket elismerve, nem
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volna-e értelme levonni ezt a tanulságot, és az nem segítene-e nekünk abban, hogy akkor
most, 2011-ben, mondjuk, az 5-10 éves stratégiát ehhez mérten igazítsuk, hiszen tudjuk, hogy
a nemzeti vidékstratégiával kapcsolatban a kormány a vitákon keresztülment, talán ősszel
törvényhozás elé kerül és a többi, tehát hogy milyen tanulságokat lehetne most levonni a múlt
vagy a rendszerváltás körüli analógiára, kicsit a cukoriparra, de az egyéb élelmiszeriparra
vonatkozóan is. Ez így biztos, hogy a magyar lakosság, a magyar választópolgárok számára
nem elfogadható, hogy tétlenül nézzük azt, hogy a magyar élelmiszeripar tovább pusztul, és
azt mondjuk, hogy a nádcukorral sosem leszünk versenyképesek, de Európa nyugati
cukortermelőivel se. Valamilyen piacvédelem kellett volna. Tudom, hogy ez szitokszó, és ezt
frusztrálva mondom ki, de látszik az, hogy ahogy akkor szükség lett volna egy
piacvédelemre - sokkal könnyebben meg tudtuk volna tenni egyébként -, úgy ez most is egy
megoldás vagy egy lehetne az alternatívák közül. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen.

DR. RASKÓ GYÖRGY, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának volt tagja:
Sajnos, nekem is el kell mennem, de azért erre válaszolnék.

ELNÖK: Egy pillanat! Én is úgy látom, hogy lassan a vége felé közeledünk. Elnézést
kérek, ma elvileg társelnök úrnak, Józsa úrnak kellene vezetni ezt az ülést, mert társelnöki
rendszerben, felváltva vezetjük az ülést, de ma nem tudott jönni, és ezért én vezetem az ülést.
Nekem 12 órakor van egy nagyon fontos megbeszélésem, ezért Horváth Istvánt kérem meg,
hogy háromnegyed 12-től az ülést legyen szíves vezetni.

Egy kérdésem van még nekem is, azért is szóltam. Böjti Zoltánt említette Raskó úr; ha
körbeírná, hogy ki is ő, mert az ő nevét eddig nem hallottuk itt a cukortengerben.

A másik pedig, a bizottsági tagoknak csak szeretném jelezni, hogy egyeztetés fog még
majd következni, de mához egy hét múlva szeretnénk egy olyan bizottsági ülést tartani, ahova
még meghívjuk az általunk fontosnak tartott személyeket. Ha ez túl sok személy lesz, akkor
délelőtt 10 órakor kezdjük, és délután 13 órakor, egyórás ebédszünettel folytatjuk, és le
szeretnénk zárni a ’90-98 közötti meghallgatott személyek körét. Ezt csak tájékoztatásképpen
mondom. Az előkészületeket meg fogjuk indítani. Elnézést kérek a kis intermezzóért.
Megadom a szót Raskó Györgynek.

DR. RASKÓ GYÖRGY, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának volt tagja:
Röviden Sáringer képviselő úrnak azt mondanám, hogy félreértett engem, nem mondtam,
hogy a cukoriparból privatizációs bevétel származott, azt mondtam, hogy a növényolajipar
eladásából, a cukoripart nem említettem. De a cukoripar egy spontán privatizáció terméke
döntően… Erről ennyit. Amikor indult, én abban nem vettem részt.

De ennél lényegesebb dolog, amit Font Sándornak én is köszönök, hogy kifejezetten
örülök neki, hogy ez a cukorprivatizációs bizottság létrejött, mert azt gondolom, hogy a ma
élő fiatalok számára, egyáltalán akik politikával, gazdaságpolitikával foglalkoznak, pont egy
ilyen bizottság készíthet egy olyan anyagot, amelyben nagyon sok okos tanulságot le lehet
vonni, a jövőre nézve ez egy jó anyag lesz, hogyha tényleg ilyen alapos, átfogó felmérés
alapján készül. Ez tehát egy jó kezdeményezés.

Varga Gézának is köszönöm, amiket felvetett, azok abszolút érdekes és találó
kérdések. A privatizációt illetően ma már sok mindent másképp lát az ember. Én - most ez
megint egy kicsit személyes dolog - a ’80-as években külföldön éltem, Mexikóban,
Kolumbiában, Brazíliában, tehát elég messze Magyarországtól, mert az akkori rendszer
nemkívánatos személynek minősített, tehát én így kerültem ki az országból. Visszajöttem
nagy örömmel 1990 májusában, és miután a Világbanknak dolgoztam Dél-Amerikában
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különböző mezőgazdasági projekteken, ahol beleláttam a piacgazdaságba, hogy az hogyan
működik, amikor én hazajöttem, akkor abszolút meg voltam győződve arról, hogy az állami
vállalat rossz, és amit lehet, privatizálni kell, egyszerűen ez egy meggyőződésem volt - ma is
ez a meggyőződésem egyébként, tehát azt gondolom, hogy minden, ami az államnak a
vállalkozói vagyona, azt privatizálni kell, magántulajdonban sokkal hatékonyabb tud az lenni.
Az államnak az a feladata, hogy olyan rendeleteket, szabályokat hozzon, amelyek a verseny
tisztaságát és a verseny erősítését segítik, és akkor majd a magánvállalkozó ehhez
alkalmazkodni fog. De ez a személyes véleményem. Tehát ha így mondhatom, privatizációs
koncepció ide vagy oda… És akkor Font Sándor úrnak is válaszolnék: Böjti Zoltán, mint
mondottam, az élelmiszeripari főosztály vezetője volt, ő dolgozta ki a csapatával az
élelmiszeripar privatizációs koncepcióját, amit aztán a minisztérium nyilvánvalóan többször
megvitatott, és elfogadott. Ez a koncepció először ’90 nyarán módosult jelentősen, utána
pedig ’93-ban, tehát két nagy módosítás volt az élelmiszeripari koncepción is, ami elsősorban
politikai behatások miatt változott ilyen nagymértékben.

Ami a privatizációt illeti, az Antall-kormány a politikai felelősséget elvitte, ’94-ben
többek között amiatt bukott meg, mert a privatizációt a magyar választók nem igazán
értékelték ötösre, tehát a politikai felelősség megtörtént. Az MDF-ből valószínűleg emiatt lett
az egyik pillanatról a másikra nagy pártból kis párt, ehhez különösebb kommentárt nem tudok
hozzáfűzni. Tény, hogy amatőr volt, ezt újra megismétlem, az Antall-kormány nem nagyon
tudott mit kezdeni nemcsak a privatizációval, hanem egy csomó más dologgal sem, hiszen
lelkes amatőr politikusok jöttek be a kormányba, olyanok, akik azelőtt életükben nem
foglalkoztak sem makrogazdasági kérdésekkel, sem külpolitikai kérdésekkel, de még igazából
az államirányításban sem volt semmiféle gyakorlatuk, hiszen ha megnézzük az akkori
koalíciós kormányt, három párt, a Kisgazdapárt, a KDNP, az MDF adta a koalíciós kormányt,
a parlamenti képviselőik 90 százaléka lelkes amatőr volt maximum, de rálátása még adott
szűk területre sem volt igazán. Ezek alapján születtek különböző politikai döntések,
vagyonpolitikai irányelvek.

Én mint személyes résztvevője ennek a dolognak nagyon jól tudom, hogy ’90-ben az
Antall-kormányt a privatizációt illetően egy terület foglalkoztatta, ez pedig a kárpótlás, illetve
a reprivatizáció volt. A Kisgazdapárttal hatalmas vitája volt Antall Józsefnek és az MDF-nek
is, és ehhez még hozzájött a KDNP-nek szintén egy más koncepciója, a KDNP akkor
leginkább az önkormányzatokat szerette volna helyzetbe hozni, tehát neki az önkormányzati
tulajdon volt elsősorban a fontos, és ’90 ősze és ’91 tavasza szinte kizárólag arról szólt, hogy
a kárpótlás milyen formában történjen. A reprivatizációt ’90. november 18-án elvetette a
kormány, erről született egy megállapodás, attól kezdve nekem akkor még mint helyettes
közigazgatási államtitkárnak szinte csak az volt a feladatom - jártam a minisztériumokat, a
pártok vezetőit - a kárpótlás mértéke meg formája miatt, meg hogy a földprivatizációnak,
egyáltalán a kárpótlási milyen legyen a mechanizmusa. A másik terület, amelyre rengeteg
időm ment el, az pedig a téeszek átalakítása volt. Én nagyon téeszellenes voltam, emiatt
örömmel is vettem részt ebben a munkában, mert úgy gondoltam, hogy Magyarországon ilyen
termelőszövetkezeti formációra semmi szükség nincs. Ez az időm nagy részét lekötötte.
Emiatt ’91 júniusából jártam a privatizációs ÁVÜ igazgatósági ülésekre, ami - legyünk
őszinték! - abból állt, hogy előtte félórával felkészítettek, hogy a bennünket érintő témában
hogyan szavazzak, de miután ott volt ipari, kereskedelmi és egyéb más vállalatok értékesítése
is, ott gyakorlatilag, legyünk őszinték, szakértői támogatás nélkül döntött vagy szavazott az
ember úgy, ahogy szavazott. Utólag azt látom, hogy a magyar privatizációnak a legelszúrtabb
része a belkereskedelem volt. Tehát ha valamiben hatalmas hibát követett el az Antall-
kormány és az ÁVÜ, az nem az ipar és nem is az élelmiszer privatizációja, hanem a
belkereskedelemé. Tehát az, hogy itt van a nyakunkon ennyi multinacionális kiskereskedelmi
cég, amely levágja a magyar ipart, a magyar mezőgazdaságot, emiatt nem tud létrejönni
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komoly magán… Tehát a magyar kkv-szektor gyengesége nagyrészt annak köszönhető, hogy
mind az iparcikkeket mind az élelmiszeripart illetően a kereskedelem szinte teljesen külföldi
tulajdonban van, és ez gyakorlatilag állandó versenyt teremtett, hozta ide az olcsó… (Hanó
Miklós: A dzsuvát!) Tehát bármiféle terméket, ipari terméket ugyanúgy, mint élelmiszeriparit.
Ez egy eszméletlen elhibázott dolog volt, mondom, ez a belkereskedelem privatizációja.
Azóta megtapasztaltam, hogy más országok sokkal okosabbak voltak nálunk, a lengyelek
például, emiatt a lengyel kkv-szektor sokkal jobb állapotban van, mint például a magyar. De
hasonlóan igaz ez a szlovénekre vagy a horvátokra is. Ez tehát egy örök tanulság, és pont az
ilyen ülések segíthetnek abban, hogy legalább tanuljunk ezekből a hibákból. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Hanó Miklós képviselő úr
jelezte még, hogy kérdezni kíván.

HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm. Raskó úrnak el kell mennie, de azért még
gyorsan megkérdezném, hogy az energiaszektor privatizációjáról ön hogyan gondolkodik.
Szerintem az egy elhibázott lépés volt, de kíváncsi vagyok a véleményére. A másik pedig,
hogy tudjuk, hogy az áruházláncrendszer ránk jött, meg hogy az élelmiszeripar privatizációja
történt, ahogy történt, de mezőgazdasági szempontból az jelentős hátrány, hogy pont azért,
mert nem magyar kézben lévő üzemek vannak Magyarországon, ráadásul a felvevőpiac
jelentős része sem magyar kézben van, ezért egy csomó olyan szemét jön ide be húsból vagy
akármiből, ami ott már hulladék, abból csinálnak itt készítményt, és itt olcsóbban
passzolgatják el, miközben ez tönkreteszi a baromfiipart, a sertésipart, az összes ágazatot. Ön
hogy látja, hogy mi volna ebből a kiút? Ez nem konkrétan a cukorhoz tartozik, de kíváncsi
volnék erre, mert ön azért világot járt, és a mezőgazdasághoz kötődik. Azt most csak
kérdezem, hogy azt megint csak önre mondják - mert azt mondja, hogy a növényolajat önre
fogták -, hogy jelentős importszóját hoz ide be az országba, ami génkezelt, és azt
élelmiszeriparban használják fel. Ezt most nem provokatíve mondom, csak kérdezem, hogy ez
most hogy van.

DR. RASKÓ GYÖRGY, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának volt tagja:
Ez tiszta hülyeség, már elnézést.

ELNÖK: Van-e még esetleg kérdés? Párbeszédet nem feltétlenül szeretnék indukálni.
(Nincs jelzés.) Egyelőre kérdés nincs. Varga Géza képviselőtársam jelezte, hogy nem kapott
választ. Géza, megerősítenéd, hogy mire gondolsz?

VARGA GÉZA (Jobbik): Biztos túlságosan szövegkörnyezetbe ágyaztam a
kérdéseimet. Az egyik konkrét kérdésem az lenne, hogy hogyan emlékszik az államadósság
újratárgyalásának az esélyére, hiszen éppen említette a lengyel példákat. A lengyelek ezt
megtették. Ha ezt mi is megtettük volna, lehetett volna éppen azt a belkereskedelmet, vagyis a
hazai piacot - most a belkereskedelmet hadd tegyem szinonimává a belföldi piaccal, a hazai
piaccal -, az államadósság újratárgyalásából felszabaduló forrásokból jobban kiépíteni.

A kérdésem leglényegesebb része az volt, hogy mi ennek a tanulsága mára, hiszen ma
megint látjuk, én azt látom, hogy túlságosan nyitott a gazdaságunk, és előbb-utóbb cukrot se
tudunk gazdaságosan termelni, a zöldségeket is azért a mediterránban sokkal olcsóbban lehet
beszerezni, akkor a gyümölcsöt is máshonnan hozzuk. Ha nem teszünk valamit, ha nem
vonjuk le a tanulságot az elmúlt 20 év élelmiszeri és belkereskedelmi történéseiből, akkor
gyakorlatilag minket ugyanígy oda fognak ültetni 20 év múlva, hogy miért nem tettük ezt meg
2012-ben, amikor látszott, hogy az euró, az Európai Unió azért enyhén szólva recseg-ropog.
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Két kérdésem volt tehát: az egyik a tapasztalatok a belföldi piacra vonatkozóan, a
másik pedig konkrétan, hogy az államadósság újratárgyalása felszabadíthatott volna-e
forrásokat a hazai piac kiépítésére.

DR. RASKÓ GYÖRGY, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának volt tagja:
Az államadósságról annyit, hogy miután a kisgazda miniszterek helyett leginkább én jártam
kormányülésre, később emiatt a nyakamba is varrták, hogy az én erőszakosságom érvényesült
mezőgazdasági és egyáltalán agrárterületen. Ez igaz. Miután ezeken az üléseken részt vettem,
ma már nem titok elmondani, hogy a szemlélet az volt - Antall József és Boross Péter
markánsan képviselte ezt az álláspontot -, hogy az MDF-vezette Antall-kormány az
úriemberek kormánya, és amit az előtte lévő társaság úgymond adósságot felhalmozott, azt
becsületbeli ügy visszafizetni. Emiatt nem is volt kérdés az, hogy leülnének tárgyalni az
államadósság csökkentéséről, mint tette azt Bulgária, Lengyelország, Románia, tehát több
más ország ebben eléggé bátor lépéseket tett. Antall József úr abszolút kizárta ennek a
lehetőségét, mondván, hogy ő egy magyar úriember, és az Antall-kormány jogfolytonosan,
nem forradalommal lett, hanem választás útján, ezért amit az elődei ráhagytak, azokat a
kötelezettségeket ő teljesíti. Emiatt nem volt ez kérdés egyébként. (Sáringer-Kenyeres Tamás:
Tetszettek volna forradalmat csinálni!) Folytatom tovább, csak mondom, hogy szóját soha
életemben nem importáltam egy kilót se. Ez is az egyik legenda, nem is értem, hogy honnan
jött ez az őrült ötlet. Brazíliában dolgoztam, való igaz, de szójadarát azóta se meg akkor se
importáltam egy kilót se; most veszek szójadarát, mert jelentős állattenyésztésem van, de azt
itt veszem valamelyik magyar cégtől.

Ami Varga Gézának nagyon lényeges kérdése, ez a bezárkózás, és hogy mit kezdjünk
globalizációval. Ebben nekem teljesen mások a személyes tapasztalataim, és ezt, ha
megengedi, a cégeimtől veszem. Én több cégnek vagyok a tulajdonosa, és nagyon sok másnak
pedig a vezetője; mindegyik cégem abszolút exportorientált, és általában gond nélkül
exportál. A Royal Tokaji nagyjából olyan 80 százalékban exportra adja el a termékeit, az én
saját mezőgazdasági vállalkozásom 90 százalékban exportál, tehát én a tejet, a malacot, a
búzát száz százalékban külföldre adom el - Olaszországba egyébként -, de hasonlóan a
napraforgót is, az egyedüli, amit nem, az a cukorrépa, azt a Magyar Cukor dolgozza fel
Kaposváron. Más cégek, amelyeket irányítok, hasonlóan szintén jelentős exporttal bírnak, és
én azt látom, hogy ezen nagyon komoly jövedelmet lehet termelni, tehát én nem is értem,
hogy miért kellene nekünk bezárkózni, amikor egy hatékonyan menedzselt vállalkozás van
ilyen csodálatos adottságokkal, amik Magyarországon vannak. Ezen belül nekem még plusz
szerencsém van, mert Mezőföldön van a bázis, 30 aranykorona átlag földminőség, olyan
versenyelőnyöm van a nyugatiakkal szemben, amit ki tudok használni, tehát emiatt a
társaságom nulla adóssággal dolgozik. Ez egy stratégia is, a bankokkal rossz viszonyom van,
nem szeretem a bankokat, mert valóban kirabolják a vállalkozásokat, ezt most már látja
mindenki az országban, de ez 10 évvel ezelőtt is így volt, ezért mindig is az volt a stratégiám,
hogy a banki függőség minimális legyen, más oldalról pedig eszméletlen kemény
hatékonyságjavító lépéseket teszek sorozatban, és állandóan fejlesztek, ezért nálam a
termékek előállítási költsége van olyan alacsony, hogy nekem semmi bajom nincs a
versenyképességgel.

Ami pedig az importterméket illeti, miután jelentős érdekeltségeim vannak az
élelmiszeriparban is, azt látom, hogy az a módszer hozna csak eredményt, ami például
Ausztriában vagy Franciaországban van, ez pedig a fogyasztó. Az ottani fogyasztó, az osztrák
fogyasztó nem veszi meg a szemetet, ez az igazság. Próbálnának eladni Ausztriába olyan
lengyel sajtot, aminek 90 százalékban köze nincs a tejhez - vagy 80 százalékban, most
teljesen mindegy, mit mondtam -; az osztrákra nem lehet rásózni, a magyarra meg rá lehet
sózni. Ez vonatkozik a húsipari termékekre is.
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Azt hiszem, hogy egyetlenegy megoldás van: az a kezdeményezés, ami az FM,
jelenlegi Vidékfejlesztési Minisztérium talán legszerencsésebb lépése, ez pedig a magyar
termékek, minőségi termékek propagálása itthon, belföldön, és a tudatos vásárlók
megnyerése, hogy inkább minőséget vegyenek és ne pedig tényleg ezt a sok szemetet. Én
ebben a programban szívesen részt is vennék, és segíteném is a tárcát, ha egyébként hagyná,
mert marketingoldalon nagyon jónak kell lenni, és nagyon jó programok kellenek ahhoz, hogy
ezen a területen előre tudjunk menni. Ausztriában van ez a nagyon komoly tudatos vásárlói
kör, és még egy másik ilyen ország Franciaország egyébként. Franciaországba eladni magyar
húst vagy akármicsodát, akármilyen jó minőségű? A bornál látom, amit Tokaji Aszút
exportálunk Franciaországba, hogy a legkegyetlenebb piac, hogy ott valamennyit el tudjunk
adni, miközben az Egyesült Államokba vagy éppen Nagy-Britanniába, Skandináviába gond
nélkül jelentős mennyiséget el tudunk adni. Az ottani fogyasztó hihetetlen nacionalista, ami
az ő szempontjukból egy pozitív nacionalizmus, hogy a saját hazai termékeit akkor is
előnyben részesíti, ha azok drágábbak. Tessék csak megnézni! Jóval drágább a francia sajt
mint a holland, és van holland sajt Franciaországban, de ha valaki odaáll, és nézi egy fél
óráig, hogy mit vesznek el, akkor azt látja, hogy holland sajthoz, mondjuk, az algériai
vendégmunkás vagy éppen aki más bevándorló, az nyúl hozzá, a francia az csak franciát vesz
el. Én azt szeretném, ha Magyarországon az ilyen tudatos vásárlói kör bővülne, és akkor
fogjuk tudni remélhetőleg kiszorítani azt a sok szemetet, amire én ugyanúgy haragszom, mint
ön. (Hanó Miklós: Meg én!) Meg ön is. (Hanó Miklós: És az energiaszektor?) Az
energiaszektor. Abban én nem vettem részt, akkor még nem volt. (Hanó Miklós: De hogyan
látja?) Én azt gondolom, hogy az egy másik súlyos… A belkereskedelem az egyik, a másik
pedig - jó, hogy figyelmeztetett erre - az energiaszektor privatizációja, ami bizony nagyon el
lett szúrva. De hozzáteszem, hogy az energiaszektor privatizációjánál - lehet hogy ez most
jegyzőkönyvbe kerül - én azért kutatnék, ott volt korrupció rendesen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, hogy Raskó úr a rendelkezésünkre, a vizsgálóbizottság
rendelkezésére állt.

Berekesztem az ülést, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok!

DR. RASKÓ GYÖRGY, az Állami Vagyonügynökség igazgatótanácsának volt tagja:
Még annyit, hogy ha valakit érdekel, itt van egy összefoglaló anyag.

ELNÖK: Köszönjük szépen.

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 2 perc)

Font Sándor
a vizsgálóbizottság társelnöke

Horváth István
a vizsgálóbizottság tagja
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