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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 12 perc) 

 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a vizsgálóbizottság társelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik vizsgálóbizottságunk nyílt 
ülését, és köszönöm közben már Horváth Mihály urat is, aki megérkezett a napirendi pontok 
tárgyalására. Szeretném tájékoztatni a bizottságot, hogy Suchman Tamás is jelezte, hogy 10-
15-20 percen belül megérkezhet.  

A munkánkat akkor tudjuk elkezdeni, hogyha először a kiküldött napirendről dönt a 
bizottság, ezért ezzel kezdem. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a 
napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Nincs ilyen. Akkor szavazunk róla. Kérdezem, 
ki az, aki egyetért azzal, hogy ezek szerint haladjunk a mai ülésen. Aki ezzel egyetért, 
kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk haladni.  

Tájékoztató az 1995-97 időszakban a cukoripari privatizációs szerződések 
teljesítéséről, ellenőrzésének eredményeiről; Tájékoztató a Magyar Cukorgyártó és 
Forgalmazó Részvénytársaság működéséhez szükséges feltételek biztosítottságáról, 
különös tekintettel a forgótőkehiányra 

Arra teszek javaslatot, hogy miután az 1. és 2. napirendi pontban is ugyanazok az 
érintett, meghívott személyek, ezért az 1. és a 2. napirendi pont együttes tárgyalására teszek 
javaslatot, bár hivatalosan azt mondtuk, hogy először a ’95-97-es időszakról kérnénk egy 
beszámolót, majd pedig a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Részvénytársaság 
működéséhez szükséges feltételek biztosításának különleges problémáiról, de én azt 
gondolom, hogy a folyamatosság egybekapcsolhatja ezt a két napirendi pontot. Itt akkor 
szeretettel köszöntöm Horváth Mihály volt vezérigazgató urat.  

Elnöki bevezető 

Arról szeretném tájékoztatni a vezérigazgató urat, hogy bizottságunk eddigi ülésein azt 
láttuk, a ’88-89-90-es előkészítések után az Antall-kormány szinte már az első pillanatban, 
’90 nyarán, illetve szeptemberében már döntéseket is hozott egyes cukorgyárak 
privatizációjáról, tehát azt láttuk, hogy az előző, leköszönő Németh-kormány nagyon 
előkészítette, illetve vélhetően az a gyári menedzsment, amely az akkori privatizációs törvény 
értelmében megtehette, hogy saját magának keresett privatizációs partnert, és hirtelen, 
’90 szeptemberétől decemberéig, majd ’91 elején máris megtörtént komoly cukorgyárak 
privatizációs szerződéseinek a megkötése, és az így helyzetbe került külföldi tulajdonosok 
átvették a cukorgyárak igazgatását. De azt is láttuk, hogy az Antall-kormány - mint ahogy azt 
az akkori ÁPV és a különféle intézmények vezetői már elmondták - körülbelül egy-másfél év 
után kerültek igazából képbe, hogy miről is szól ez a privatizáció, és ezért volt egy olyan 
szándék, hogy szeretnék, ha ellensúlyképzés tekintetében a még nem privatizált cukorgyárak 
magyar kézben maradnának. Tehát tudomásul vették, hogy egy részük már külföldi irányítás 
alá került - az opciós jogok tekintetében tudjuk, hogy végül teljes tulajdonba is került -, de 
szándékukban állt egy magyar beszállítói tulajdonra alapozott, akkori cukorgyárak 
menedzsmentjére alapozott, valamint egy magyar állami tulajdonrészre alapozott 
ellensúlyképzés, és ennek az ügynek az érdekében került sorra, hogy több cukorgyár együttes 
integrációjával az úgynevezett Magyar Cukor Rt. - ha jól idézem ezt vissza - végül is 
megalakításra kerülhetett.  
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Az elmondások és a történet alapján viszont azt is látjuk - itt már majd viszont 
szeretnénk kérni meghívott vendégünket, hogy mondja el, az ő emlékei alapján ez hogyan 
történt -, hogy ’94 és ’98 között viszont nagyon komoly likviditási gondok jelentkeztek e 
magyar tulajdonban lévő cukorgyárcsoportoknál, és próbáltak minden forrást megtalálni az 
akkori az akkori tulajdonosok részéről, ebben természetesen benne van az állam, illetve az 
akkori egyéb tulajdonosok, de valamiért ez nem sikerült. A végeredmény viszont számunkra - 
most így utólag mondhatom - kedvezőtlenül alakult, úgy, hogy ez az ellensúlynak szánt, 
magyar tulajdonban, magyar kézben lévő cukorgyári konzorcium végül is a vetélytárshoz, ez 
esetben, ha jól emlékszem, az Agranához került, ami aztán végképp egysíkúvá tette az egész 
magyar cukoripart, csak külföldi, nagynevű külföldi tulajdonosok lettek a tulajdonosai az 
összes magyar cukorgyárnak.  

Mi itt arra lennénk kíváncsiak, hogy ön, mint aki ennek a rendszernek akkor egy 
jelentős vezéralakja volt, hogyan látta az integráció létrejöttét - itt csak a magyar 
tulajdonokról beszélek -, annak a szervezeti, strukturális felépítését, a magyar állami 
tulajdonosnak a szerepkörét, a tulajdonosi szerepköröket gyakorló ÁPV Rt. vezetőinek a 
hozzáállását, valamint azt, hogy leginkább az a pénzügyi, likviditási kérdés hogyan alakult, 
ami, úgy érezzük az elmondottak és az eddigi információk alapján, hogy megpecsételte ennek 
a szándéknak a sorsát, hiszen az államtól mint tulajdonostól a saját cége nem kapott forrást. 
Nem véletlen, hogy mint akkori privatizációs minisztert Suchman Tamás urat is 
megkérdezzük majd erről, és a későbbiekben is szándékunkban áll olyan személyek 
meghallgatása, akik akkor mondjuk az MFB élén álltak, és szakmai vagy politikai döntéssel 
ezt a kérdést megtárgyalták, netán dönthettek és segíthettek volna abban, hogy kapjon vagy ne 
kapjon pénzt ezen cukorgyárak integrációja.  

Ennyi bevezetőt szerettem volna elmondani, egyben kicsit visszaidézni az eddigi 
meghallgatások egyes fordulatait is. És akkor megadom a szót önnek.  

 

Horváth Mihály a Magyar Cukor Rt. (Kaposvár) volt v ezérigazgatójának 
tájékoztatója 

HORVÁTH MIHÁLY, a Magyar Cukor Rt. (Kaposvár) volt vezérigazgatója: 
Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelettel köszöntöm a jelen lévő hölgyeket és urakat, és 
ugyanolyan tisztelettel köszönöm a meghívást és a lehetőséget, amelynek szívesen tetettem 
eleget, tekintettel arra, hogy szeretnék hozzájárulni ahhoz, hogy erről a történetről hű kép 
maradjon utánunk a következő nemzedékek számára is, de ennél fontosabbnak gondolom, 
hogy ez a történet nincs befejezve; nincs befejezve, tehát azt gondolom, hogy a jelenleg 
kormányzati pozícióban lévők vagy az azt gyakorlók és mondjuk az őket támogatók, úgy 
gondolom, helyzetben vannak, tehát tennivalóik vannak. Ezért vállaltam a szereplést.  

Először hadd kezdjem azzal, hogy egészen röviden bemutatkozom, mert úgy 
gondolom, ez szükséges ahhoz, hogy el tudjanak engem helyezni valahová. Az eddigi 
meghallgatottakról azért többé-kevésbé elég jól tudhatták, hogy ki az, aki önökkel szemben 
áll vagy ül, rólam kevésbé. Én közgazdasági végzettségű vagyok, közgazdasági egyetemet 
végeztem 1979-ben, a Salgótarjáni Síküveggyárban dolgoztunk a feleségemmel együtt, és 
1986-ban több pályázati lehetőség közül választva kerültem az Ácsi Cukorgyárba pénzügyi és 
kereskedelmi igazgatóhelyettesnek. Belecsöppentem rögtön egy szanálásba és ezzel már egy 
kicsit, mondjuk úgy, hogy az előzményeket összekötöm a cukoripar későbbi sorsával, mert 
úgy gondolom, hogy valamennyi kormányzatnak több-kevesebb szerepe a történetben van, de 
messze nem egyforma szerepek. Tehát úgy gondolom, hogy az a néhány kiemelés, amelyet a 
parlamenti határozat tartalmaz, amire a bizottságot felhívja, az reálisan céloz meg irányokat. 
De akkor hadd térjek vissza a történet elejére.  
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Azt gondolom, hogy az volt az első tapasztalatom az ácsi szanálásnál, hogy 
Pénzügyminisztérium hozzáállása tükrözte azt az évtizedes hagyományt akkoriban, miszerint 
a cukoripar egyfajta mostohagyereke volt az államigazgatásnak, az államnak. Ezt abban 
lehetett lemérni, hogy a jövedelmezősége hatósági árak mellett messze alacsonyabb volt mint 
bármelyik élelmiszeripari más szakágé. És odáig jutott ez a dolog, hogy a ’80-as évek 
második felében már az amortizációt is gyakorlatilag megadóztatta az állam. Olyan 
szabályozási rendszer működött. Ennek az volt a következménye, hogy nyilvánvalóan azok a 
források, amelyek a vállalatnál kellett volna, hogy maradjanak fejlesztésekre, azok nem 
maradhattak, ezek központosításra kerültek, és az is igaz, hogy nem egyforma mértékben 
sújtották ezek a, mondjuk úgy, hogy szabályozási feltételek az egyes szereplőket.  

Akkoriban és akkor itt ezentúl mindig, amikor cukoriparról beszélek, akkor kizárólag 
a répacukorgyártást említem, noha nem lehet eléggé nem utalni arra, hogy a Szabadegyházán 
folyó kukoricafeldolgozásból származó izocukor-feldolgozás igen jelentős hatással volt, 
illetve ennek, mondjuk úgy, hogy a teljesen szabad fejlődése Magyarországon és mondjuk 
Európában is világraszóló méretűvé növekedése természetesen hatással volt a magyarországi 
répacukor-termesztés lehetőségeire, illetve piaci korlátaira. Azt erősen korlátozta, 
értelemszerűen. Visszatérve akkor még ide a szabályozási közeghez, amikor én pár év alatt 
belecsöppentem abba a szanálásba ’86-ban,akkor ebben a helyzetben ebből kivezető utat 
kellett keresni, és időközben – ez teljesen véletlenszerű – ez egybeesik a rendszerváltással, 
amikor ugye elég erőteljes társadalmi nyomás van különféle átalakulások miatt. Ezeket önök 
mind ismerik és tudják, bár vannak fiatalabbak, akik inkább történetből, de ugye ennek volt 
természetesen hatása a cukoriparra is. Többszörösen is. 

Először is létezett ez a viszonylag korlátozott állami szabályozás, amelyet röviden 
azzal lehetne leírni, hogy az árak hatósági árak voltak, és volt importengedélyezési 
kötelezettség, illetve volt exporttámogatás. Ezek működtek ’89-90-ig. Sajnos előbb a répaárat 
szabadították fel és utóbb a cukorárat, de ezek még mind ’90 előtti lépések, közvetlenül a 
rendszerváltást megelőző lépések, de ezek már egyfajta mozgásteret adtak a cukoriparnak 
ahhoz, hogy a 3 százalékos jövedelmezőségi szintről elmozduljon, ugyanakkor az a keret, 
hogy a teljesen szabadpiacra került, és gyakorlatilag az exporttámogatás hivatalosan 
megszűnt, az meglehetősen, mondjuk úgy, hogy irreális feltételeket teremtett a 
rendszerváltáskor elindulni kényszerülő és a teljes szabad versenynek nekifeszülő cukorgyártó 
társaságoknak.  

Mondom ezt azért, mert itt többen vannak, akik nyilván a területtel intenzíven 
foglalkoztak már, de talán annyira kevésbé voltak a dolognak személyes részvevői, mint 
jómagam, hogy ez a szektor különleges bánásmódot igényel, ha valaki ezt műveli. Ugye 
cukrot igazából gazdaságosan, a mai tudásunk szerint hatékonyan cukornádból, illetve 
cukorrépából lehet előállítani. Valamikor a napóleoni kontinentális zárlat idején eldőlt, hogy 
Európa berendezkedett a nádcukorvásárlás helyett a répacukorból való előállításra. De ez 
mindvégig egy olyan versenyt jelentett, hogy a nádcukrot olcsóbban lehet előállítani. A 
répacukrot drágábban. Ennek megfelelően ezt a tevékenységet művelni egy állam földrajzi 
területén akkor lehet, ha az adott állam erre megfelelő szabályokat vezet be, és ez 
gyakorlatilag  így működik Európában azóta is. Nevezzük így, a jogelődöket hadd ne soroljam 
fel, az Európai Unióban is 1968 óta érvényes némi változtatásokkal az a cukorrezsim, amely, 
mondjuk úgy, hogy tőlünk egészen távol, még akkor a vasfüggönyön túl valamennyire 
szabályozta a cukoripari tevékenységet. Nem is volt cukorgyártó vállalat, amelyik mondjuk az 
Európai Unióban tönkre ment volna ’68 után, kizárólag olyan megfontolások voltak, hogy a 
cukorgyártó kapacitásokat koncentrálták. Változatlan kvóták mellett és változatlan termelések 
mellett.  

Ennek a, mondjuk úgy, hogy szükségszerű állami szabályozásnak, ha valaki művelni 
akarja a répacukorgyártást a saját területén, akkor államilag vezérelt, egyértelmű 
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szabályozásnak kell lennie, különben a tevékenység nem művelhető, ugyanis kiszolgáltatottá 
válik az összes többi olyan ország termelői felől, akik ezeket az állami támogatásokat adott 
esetben élvezik.  

Nagyon röviden ez a termelésszabályozás kvótával, árak rögzítése, és ez nagyon 
fontos, ez össze van kötve, és egész végig húzódik ez a történet, 2004-ig Magyarországon, az 
EU-ba lépésig, mert addig ezt az állami vezetés vagy nem volt hajlandó megérteni, vagy nem 
volt hajlandó valamiért elfogadni, hogy a kettő összekötődik, és úgy lehet szabályozni, illetve 
ezekhez tartozik még egy importvédelem, az importengedélyezés vagy adott esetben a vám, 
és idetartozik még az exporttámogatás. Ezek a legszükségesebb elemek ahhoz, hogy valaki a 
répacukorgyártást az adott ország területén műveltesse, vagy lássa, hogy ez működik.  

Ezek a feltételek gyakorlatilag a rendszerváltáskor abszolút hiányoztak, ezekből 
semmi nem volt meg, éppen akkor a maradék feltételeket is még az előző, tehát még a 
Németh-kormány nagyobbrészt lebontotta, igazából ott találtuk magunkat a rendszerváltáskor 
’90 elején, hogy mit fogunk kezdeni azzal a helyzettel, amibe kerültünk. 

És akkor kicsit hadd térjek vissza konkrétabban Ácshoz. Én magam akkor azt 
tapasztaltam, hogy a szanálásból épphogy kikeveredett cukorgyár az egyik legkisebbként a 
magyarországi cukorgyárak közül meg volt terhelve a Pénzügyminisztérium jóvoltából olyan 
szanálási programmal, miszerint minden forrást szó szerint, az amortizációt is beleértve az 
állami kölcsön törlesztésére kellett fordítani. Ennek megfelelően a gyár helyzete totálisan 
reménytelen volt, ebből egyetlen kiút volt, hogyha az adósságtól megszabadulunk. Én a mai 
napig erre büszke vagyok, hogy 1989 és ’90 fordulójának egyik elsőként sikerült 
részvénytársasággá szervezni az Ácsi Cukorgyárat. De ennek nem az a lényege, hogy 
részvénytársasággá, mert az nem nagy dolog, hanem ott egy adósság részvénycserével a 
Magyar Fejlesztési Bank jogelődje, az Állami Fejlesztési Intézet, amelynek tartoztunk, 
gyakorlatilag tőkét emelt az adósággal, annak fejében a cukorgyárban, illetve akkor már  a 
részvénytársaságban. Így jött ez létre, és gyakorlatilag pár évig akkoriban 50 százalékos 
kamatozású átváltoztatható kötvénnyel a kamatbevételét is az államnak, hogy ne kelljen 
lemondani, sikerült megteremteni ebben az átalakulásban. Úgyhogy mi annyiban jól jártunk, 
hogy az állam ezt az adósságot tőkésítette, ugyanakkor a kamatoktól nem esett el, mert 
akkoriban azért elég merésznek számító 50 százalékos kamatot, gondoljunk bele, 1989 végén 
még azért elég meredek dolog volt, hogy sikerült elfogadtatni a Magyar Fejlesztési Bank 
jogelődjével, az ÁFI-val, és ezt ma is köszönettel veszem. Ez adott lehetőséget arra, hogy az 
Ácsi Cukorgyárban mint már részvénytársaság, tovább gondolkodjunk. 

Eléggé le voltunk mi foglalva ezzel az átalakulással, ennek megfelelően én egy kicsit 
másképp gondolom azért azt a dolgot, hogy a vállalati vezetők és az állam viszonya a ’90-es 
évek elején egy rövid ideig, amíg az állam jobban bele nem tanult a tulajdonosi szerepkörbe, 
akkor szorosabb volt ez valamivel, de a saját példámat tudom csak mondani, és nem akarok 
olyan cukorgyárak nevében nyilatkozni vagy helyettük vagy róluk, akik ezt másképp 
csinálták. Mert kétségtelen tény, hogy a vállalati tanácsoknak, küldöttgyűléseknek egész 
komoly mandátumuk volt, de azt ne felejtsék el, hogy az átalakulási tervekkel valamilyen 
módon egyet kellett érteni az állami tulajdonos kezelőjének. Tény, hogy a menedzsmentek 
akkor nagyon nagy szabadságfokkal rendelkeztek, erről őket kell megkérdezni, élnek még a 
szereplők, akiket meg lehet kérdezni arról, hogy hogyan is született ez a dolog. Mindenesetre 
hadd térjek most vissza a saját történetünkhöz!  

Mi azt tapasztaltuk, hogy mint az egyik legkisebb cukorgyár épphogy fellélegeztünk 
ebből az adósságból, és ott vagyunk, hogy van 11 cukorgyártó társaság, és ezek közül 
pillanatokon belül 7 gyár, 6 társaság külföldi tőkeemeléssel, tehát számunkra mint 
versenytársak számára kifejezetten rendkívül hátrányosan, tőkeemeléssel élt - és nem állami 
bevételekkel, ez a másik oldal -, ami a mi számunkra mint versenytársak számára hátrányos 
volt, és ezért tettem azt a bevezetőt, mert az alacsony jövedelmezőség a ’80-as évtizedben azt 
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jelentette, hogy ott álltunk mindenféle működő tőke nélkül, egyszerre kellett elindulnunk egy 
totálisan szabad piacon, méghozzá úgy, hogy Európa legnagyobb cukorgyártói, sőt a 
Tate & Lyle, amely Kabára jött be, a világ legnagyobb cukorgyártója állt velünk szemben 
mint versenytárs. El lehet képzelni, hogy milyen esélyekkel futottunk ennek neki. Ez rémisztő 
volt.  

És akkor itt hadd kanyarodjak vissza ahhoz, amiről itt többet beszéltem, az állami 
termelésszabályozásra, mert ugyan a tulajdonosváltás egy rendkívül fontos dolog, hiszen 
akkor - mondjuk úgy - a társadalom döntött, és úgy döntött, nevezzük úgy, hogy akkor a 
magántulajdonon alapuló polgári demokráciára váltunk, az pedig nehezen képzelhető el 
magántulajdonosok nélkül, ennél fogva abban a nyomásban elképzelhetetlen volt az, hogy ne 
történjen meg a tulajdonosváltás a cukoriparban is. De ez, azt gondolom, akkor is, és azt 
mondom, hogy most is másodlagos körülmény volt, az elsődleges feltétel a termelés és a 
piacszabályozás hiánya, és ennek az elmaradása az, amely alapvetően a helyzetet 
végérvényesen odavitte, ahol ma van, mert ebben menet közben a privatizációval - bár Raskó 
György azt rendkívül sikeresnek minősítette egy újságcikkben, nem a meghallgatásán, azt 
nem tudom, hogy ott mit mondott pontosan, de nagyon sikeresnek minősítette az első két évet 
annak idején, még ’91-ben, én ezt nem így látom - privatizációval gyakorlatilag a tulajdonlás 
többsége is eldőlt, annak az iránya, hogy külföldi kézbe került a többség. De volt lehetőség 
ezen változtatni, és mi arra tettünk kísérletet, hogy ezen változtassunk. A „mi” alatt ezt az öt 
cukorgyárat értem, az öt cukorgyártó társaságot, amely részben állami akaratból, részben 
magánakaratból - már úgy értem a „magán”-t, hogy a vállalati menedzsment akaratából - 
utánunk fokozatosan átalakult részvénytársasággá, és egyáltalán olyan formába, olyan 
gazdálkodási formába kerültek, amivel partiképesek voltak bárkivel szemben, és mondjuk 
úgy, hogy finanszírozhatók és ilyen értelemben kötelezettségvállalásra vagy hitelezés 
fedezetéül alkalmasak voltak. Mert amit én most erről a környezetről mondok, azt 
természetesen a bankrendszer szereplői is látták, és a tőkehiánynak - mondjuk úgy - az egyik 
specifikumát említettem a cukoriparban, ez a zártság, hogy kizárólag, és ehhez hozzájön, 
hogy védekeznie kell a nádcukorral szemben, és ugyan mostanában változtak ezek az árak, de 
az tartósan hosszú távú tendencia, hogy az úgynevezett világpiaci ár mindig alacsonyabb volt 
az előállítási költségeknél. Ennél fogva ezt nyugodtan, bátran nevezhetjük dömpingárnak is - 
ritkán voltak kivételek, amikor ez nem így volt -, éppen ezért is van az, hogy a dolognak 
ároldalról is volt egy szükségszerű védelmi kényszere, amely nem történt meg nálunk hosszú 
időn keresztül, egészen 2004-ig.  

De vissza akkor még a ’90-es évek elejére! Ott állt ez az 5 cukorgyártó társaság a 
6 másik cukorgyártó társasággal szemben, azzal a környezettel, amelyben gyakorlatilag nem 
volt elegendő tőkéje és megfelelő fedezete sem volt ahhoz, hogy ősszel a répafelvásárláshoz a 
szükséges hiteleket megszerezze a bankoktól. Itt zárójelben jegyzem meg: nemrég jártam 
Kaposváron, és most hallottam először a Magyar Cukornak, mondjuk úgy, még a 
maradékától, hogy ez lesz az első olyan szezon, amikor gyakorlatilag hitel nélkül fogják 
kifizetni a cukorrépát. Mi erről még álmodni sem mertünk volna, és nagyon örülök annak, 
hogy - mondjuk úgy - a vezetésemmel létrejött társaság ma eljutott odáig, hogy gyakorlatilag 
hitel nélkül tudja ezt megtenni, ami csak annak köszönhető - és a zárójelet itt be is fogom 
zárni -, hogy Magyarországon a kamatok nyilván kedvezőbbek a bankokban, mint esetleg 
Ausztriában, mert különben bolond lenne a tulajdonos itteni tőkét tartani a gyárban, én azt 
gondolom, ennek kizárólag ez a magyarázata, de ezt tegyük zárójelbe! A lényeg az, hogy 
nincs szükség arra, hogy egy cukorgyár annyi tőkével rendelkezzen, hogy a répafelvásárlást 
saját erőből bonyolítsa. Erre minden évben megfelelő hiteleket, éven belüli hiteleket vesz fel, 
kifizeti a répát, legyártja a cukrot ősszel-télen, és a következő szezonig eladja. Ehhez mindig 
kell hitel.  
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Azok között a körülmények között, hogy - ahogy mondtam - Európa legnagyobb 
cukorgyártói voltak a versenytársaink, kellett volna nekünk választ találnunk arra, hogy 
hogyan lehet megoldani a saját finanszírozásunkat. Megmondom őszintén, az első lépés nem 
az volt, az első terveink nem azok voltak, hogy mondjuk a Sarkadi Cukorgyárral 
összefogjunk, mert mi halálos ellenfelei - nem akartam „ellenségei”-t mondani - lettünk akkor 
egymásnak, hiszen valamennyien láttuk és tudtuk, hogy ennek a versenynek elkerülhetetlenül 
lesznek áldozatai, és ez nagyon gyorsan megmutatkozott abban, hogy ahogy felszabadultak az 
árak, egy nagyon komoly verseny indult meg a cukorgyártók között, ami abban csúcsosodott 
ki, hogy ’91-92-ben gyakorlatilag 50 százalékos túltermelési kampányba futottunk bele. 
(Megérkezik dr. Suchman Tamás.) Ennek a túltermelésnek súlyos következményei lettek. (Az 
elnök köszönti dr. Suchman Tamást.) Megvárom… 

 
ELNÖK: (Dr. Suchman Tamásnak helyet mutatva:) Miniszter úr, elnézést, itt légy 

szíves helyet foglalni. (Dr. Suchman Tamás: Köszönöm szépen.) Igen, tessék folytatni! 
 
HORVÁTH MIHÁLY, a Magyar Cukor Rt. (Kaposvár) volt vezérigazgatója: Tehát 

ennek a ’91-es túltermelésnek súlyos következményei voltak, de óhatatlan volt, hogy a 
versenytársak ne törekedjenek arra, hogy a kapacitásokat bővítsék, minél nagyobb piaci 
részesedést szerezzenek - természetesen a másik rovására. Állami szabályozás, kvóta nélkül 
ez szinte természetesen következett be.  

Ekkor még elsősorban vegyesen külföldi befektető és szakmai befektető partnert 
kerestünk az alapításhoz, hogy megvédjük magunkat a nagyobb cukorgyártó csoportokkal 
szemben, mert más partner erre nem lett volna képes; a történet igazolta is, hogy nem is volt 
képes, de akkor kísérletet tettünk erre. Mi magunk gyakorlatilag legalább tíz társasággal 
tárgyaltunk arról, hogy Magyarországon befektessenek, ezek közül a legnagyobb a British 
Sugar volt, nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy Ácson befektet, de végül ez a lehetőség 
elveszett. Onnantól kezdve ott álltunk. Hozzáteszem, hogy a mai napig köszönettel tartozom 
Mario Reizek úrnak, az Agrana azóta már nyugállományba vonult, remélem, még élő akkori 
vezetőjének, aki azt tanácsolta nekem, hogy fogjuk össze ezt az öt társaságot, és csináljunk 
valamit. Én ezen elgondolkodtam, hazajöttem, és onnantól kezdve felkerestem ezeket a - 
nevezzük így: - kicsi cégeket, amelyek a piaci ellenfeleink voltak, és igyekeztem őket rávenni 
arra, hogy fogjunk össze, és próbáljunk meg valamiféle közös blokkot alkotni, együttesen 
ugyanis körülbelül a 30 százalékát, kicsit többet, 32 százalékát ellenőriztük a cukorpiacnak. 
De ahhoz, hogy ezt megtartsuk, hogy hosszú távon megtartsuk, és adott esetben egészen 
hosszú távon egészen odáig előregondolkodva, hogy ha a cukorgyártó kapacitások nálunk is 
koncentrálódnak, mint ahogy az Európai Unióban védett piacon, akkor erre ez a piac elegendő 
legyen.  

Nagyjából 400-450 ezer tonna belföldi cukorfogyasztás volt akkoriban, a kvóta 2004-
ben is 400 ezer tonna lett, és ebből a 30 százalék 120-130 ezer tonna cukortermelésre adott 
lehetőséget.Ez a mai napig is, Kaposvár most sem termel ennyit, tehát a mai napig is egy – 
akkori mércével mérve – nemzetközileg versenyképes cukorgyár kapacitásának felelt meg ez 
a piac. Tehát akkor én magam is, a többiek is belátták, úgy gondolkodtunk, hogy ezt a 30 
valahány százalékot egyben kell tartani, mert ez hosszú távon egy olyan erő lehet, amely fel 
tud lépni a külső konkurenciával szemben.  

 
ELNÖK: Bocsánat, itt melyik évben jár?  
 
HORVÁTH MIHÁLY volt vezérigazgató (Magyar Cukor Rt): Ez a ’90-es évek eleje, 

még mindig ’92 és ’93 eleje. Igaza van, köszönöm, hogy rákérdezett, mert gyakorlatilag olyan 
sok az információm, elnézést kérek, hogy nagyon nehéz mederben tartanom. Nyugodtan 
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szóljanak, hogyha ilyen kérdés van, mert akkor pontosítom. Tehát ott tartunk, hogy létrejött a 
multik révén az ellenféltábor, és mi akkor nekiálltunk szervezkedni, és ebben persze több 
segítségünk is volt, méghozzá az ÁVÜ képviseletében volt, aki a finanszírozásban segítséget 
nyújtott, és itt meg kell említenem Varga István nevét is, aki a Postabankon keresztül a 
finanszírozásban segítséget nyújtott nekünk. Ez még mindig ’91-92, ez érvényes volt ’93-ra 
is, és akkoriban már határozottan éreztük, mi magunk is lobbiztunk többször ebbe az irányba, 
hogy változás következett be az állami alakulat részéről, és mondjuk úgy, hogy a privatizációs 
vonalat képviselő állami szereplők részéről, és a hangsúly egyértelműen eltolódott abba az 
irányba, hogy a külföldiekkel szemben a hazai befektetők, tulajdonosok valamilyen védelmet 
vagy lehetőséget kapjanak. Ehhez módosultak a privatizációs technikák és formák. Itt 
megállok egy pillanatra, mielőtt a privatizációval továbblépnék, és elmondom, hogy 
ugyanakkor hosszas küzdelemben sem sikerült semmilyen előrelépést elérnünk abban, hogy a 
cukorrendtartásban a piacszabályozásban bármilyen pozitív lépés történjen. És sehogy sem 
sikerült megértetnünk akkoriban például a Raskó Györggyel mint az igazgatási államtitkárral 
akkoriban, de a későbbi szereplőkkel sem, de az ő nevüket majd később említem, nem sikerült 
elérni azt, hogy valamilyen termelésszabályozást, az Európai Uniónak megfelelő 
kvótaszabályozást vezessünk be.  

Az 1991-es agrárpolitikája a kormánynak egyértelműen beszélt privatizációról és az 
európai rendtartásnak megfelelő cukorpiaci szabályozásról. Ebből a cukorpiaci 
szabályozásból nem lett semmi, a privatizáció viszont gyakorlatilag rendesen haladt előre.  

Mégis azt gondolom, az egy pozitív fordulat volt, hogy 2003-ra megszületett az a 
döntés, és itt kicsit felgyorsítom az eseményeket, megteremtődött az a lehetőség, hogy az öt 
cukorgyárat egyben, az Ács, Ercsi, Sárvár, ugye a Dunántúlon, Mezőhegyes és Sarkad a 
Dunán onnan, azokat egy befektetőnek hirdették meg különféle lehetőségekkel és 
feltételekkel, főleg a hazai tulajdonosokat, befektetőket támogatva. Ez a lehetőség 
gyakorlatilag számunkra, akik nem gondolkodtunk akkor ebben azért vált mondjuk úgy, hogy 
kézzelfoghatóvá, mert időközben mások is megjelentek, akik hazai befektetőként szerepet 
vállaltak volna. Például említettem Varga István nevét, de mondhatom Harsány Zsoltot is, 
többen voltak, akik megpróbáltak akkor jelentkezni és felkészülni arra, hogy az öt cukorgyár 
eladásában vásárlóként fognak szerepelni. Mi akkor ettől a lehetőségtől megijedtünk, és úgy 
döntöttünk, hogy ha már hosszú ideje műveljük a cukorgyártást, akkor elképzelhető, hogy 
leszünk olyan befektetők mint ők, akik kívülről még soha életükben nem láttak cukorgyárat, 
ennek megfelelően olyan konstrukciót dolgoztunk ki, amelybe bevontuk a répatermelőket 
mind az öt gyárkörzetben, és közösen egy konzorcium, az első hazai cukorgyártás-forgalmazó 
konzorcium nevében, ez egy szerződéses közösség, jelentkeztünk a pályázatra, amelynek 
képviselője az az Ötök Kft. volt, amelyet ’93-ban alapítottunk az öt cukorgyár 
menedzsmentjéből. Ennek én voltam a vezetője, feladtam az ácsi cukorgyári igazgatói 
pozíciómat, mert ’90-től már igazgatója voltam az Ácsi Cukorgyárnak, és akkor ezt a pozíciót 
feladtam, és főállásban az Ötök Kft.-ben vállaltam szerepet azért, hogy ez az ügy sikerre 
legyen vihető.  

Végül is a privatizációs pályázatra többen megvették a pályázati anyagot, de 
gyakorlatilag végül jelentkezni, felmérve a piaci szituációkat és az állami szabályozás teljes 
hiányát, amitől az összes külföldi partnerünk, akik nem British Sugar súlycsoportba tartoztak 
vagy nem agrársúlycsoportba, mind elmenekültek, akkor nem volt más jelentkező, csak ez az 
első hazai cukorgyártó és forgalmazó konzorcium.  

’93-ban ezt a pályázatot megnyertük, december 21-én írtam alá a szerződést Csepi 
Lajossal, és valójában ’94 februárjában akkor már a részvénytársasággá átalakult 
közgyűléseken vettük át az 50,1 százalékos tulajdonjognak megfelelően az irányítást az öt 
cukorgyártó társaságnak. 
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A ’94-es évnek tehát ez a csapat úgy ment neki, hogy az Ötök Kft. mint egy holding 
menedzselte az öt cukorgyártó részvénytársaságot. Ez a menedzselés gyakorlatilag egy picit 
megfeneklett a Sárvári Cukorgyáron tekintettel, hogy a Sárvári Cukorgyár menedzsmentje, 
hadd fogalmazzak finoman, kicsit saját szakállukra és maguk felé hajló kézzel irányította a 
részvénytársaságot. Megpróbáltuk és le is váltottuk a menedzsmentet, de ők elfoglalták 
fegyveresen a gyárat, és a ’94-es év végére sikerült hosszas küzdelemmel a cukorgyárat 
visszaszerezni. Ez a ’94-es év nagyon megviselte és megterhelte ezt az alakulatot, miközben a 
másik oldalon továbbra is ott áll, hogy nincs állami piacszabályozás, nincs piaci védelem, és 
mellettünk ott állnak tőkeerősen, megizmosodva a versenytársaink. Olyannyira, hogy ebben 
az időszakban a finanszírozása ennek az öt cukorgyártó társaságnak már nagyon komoly 
nehézségekbe ütközött, hiszen ahogy említettem azt a ’91-92-es túltermelési válságot, annak 
az lett a következménye, hogy mintegy közel 150 ezer tonna cukrot jelentős veszteséggel a 
cukoriparnak el kellett adnia külföldre, és ezt a veszteséget, amely 2,5 milliárd forint körüli 
volt, ezt gyakorlatilag hordoztuk magunkkal. Ahol volt tőkeemelés a külföldi társaságoknál, 
ott ezt a tőkeemeléssel elfedték, nálunk viszont az addig sem jelen lévő tőkét, gyakorlatilag 
negatív irányba változtatta meg. Magyarul azt lehet mondani, hogy igazából 
finanszírozhatatlanná vált az öt cukorgyártó társaság már ’94-ben. Ezért aztán ez a sárvári 
balhé egyrészt rendkívül káros volt a számunkra, ugyanakkor volt egy haszna, mert 
gyakorlatilag végre kezdeményezni lehetett és végre lehetett hajtani ’95 nyaráig a fúziót. Ezt 
az öt cukorgyártó társaságot egybeolvasztottuk fúzióval, és így jött létre ’95. július 1-jén a 
Magyar Cukor Rt.  

Én magam akkor személy szerint az Ötök Kft.-ben is maradtam, de a Magyar Cukor 
Rt. vezérigazgatójaként dolgoztam tovább onnantól kezdve.  

Ezzel a történettel tulajdonképpen a privatizációs része a dolognak úgy gondolom, 
hogy nagyobb részt lezárult, de még van egy állomás, ami hozzá tartozik, és akkor az a 
következő állomás már a finanszírozás és tőkeellátás és az egyéb körülmények hiánya miatt 
következett be. Ha sikerült a képet jól megrajzolni, akkor azt bizonyosan tudják már, hogy 
nyilvánvaló, hogy állami szabályozási keretek nélkül a jóval erősebb külföldi partnerek a 
nagyobb cukorgyárakkal szemben jelentős veszteséget produkáló évek után a finanszírozás 
lehetősége, és akkor, ha visszautazunk az időben, akkor körülbelül 34 százalékos kamatláb 
volt, üzemi szinten még mindig nyereséges Magyar Cukor Rt. számára, mikor 700 millió 
forint volt az üzemi szintű nyeresége a Magyar Cukor Rt.-nek az első évben, ha vesszük a 
’95-ös évet, és körülbelül 1,4 milliárd forint volt a kamatköltségünk. Üzemi szinten tehát 
gyakorlatilag hiába volt megfelelő - és ez összemérhető volt a versenytársakkal - az üzemi 
szintű eredmény, az akkori kamatok olyan volumenűek voltak, hogy a bankrendszerbe került 
át az a haszon, amit mi megtermeltünk, ennek megfelelően a cég viszont veszteséges volt 
összességében, éppen a kamatok miatt.  

Ez ellen egy lehetőség volt. Nincs az a hitel vagy az a hitelkondíció, amely ezt pótolta 
volna. Egyetlen lehetőség adódott, ez pedig nem volt más, mint hogy tőkét kell a társaságban 
emelni. A tőkeemeléssel minden oldalról megpróbálkoztunk. Értelemszerűen először is 
pénzügyi befektetőt kerestünk, nem akarok neveket mondani, nagyon sok szereplővel 
tárgyaltunk a Morgan Stanley-től kezdve a West Merchant Bankig, tehát nagyon sok szereplőt 
megkerestünk ezzel, a Magyar Fejlesztési Bankot is, de mindenhonnan, minden külföldi és 
belföldi pénzügyi befektetőről lepattantunk azzal, hogy mindaddig, ameddig nincs 
cukorrendtartás Magyarországon, és nincs ez a piac megfelelően, európai szinten regulálva, 
addig ide senki nem tesz be tőkét; nemhogy tőkét nem tesz be, hanem még a rövid távú 
hitelezés is gyakorlatilag olyan kockázatú, ami miatt, nyugodtan mondhatom egészen 
konkrétan, bankhiteleket a gyárkéményeket is fedezetül adva kaptuk, tehát a cukron kívül 
még a gyárkémények is hitelfedezetbe voltak adva. El lehet képzelni, hogy ezzel azért a 
bankmenedzserek valami kockázatot azért vállaltak, hogy ilyen teljesen haszontalan 
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fedezetekkel is, de papíron legalább lefedeztük. Ez egy darabig működött, de ez egy rövid 
futamidejű történet volt. Erre megoldást kellett találni.  

A fúzió egy nagyon jó keret volt, mert a cégirányítás, a dolgok kezelése sokkal 
egyértelműbbé vált, a sárvári balhé után nem volt bank, amely még egyszer finanszírozott 
volna bennünket. A Magyar Cukor Rt. létrejöttével ez a fajta irányítási vákuum vagy 
problémakör elhárult. Még hiányzott a cukorrendtartás. Nagyon sok kísérletet tettünk erre - és 
akkor itt visszatérek a szereplőkre. Nyilvánvaló, hogy ezért nem a privatizációs területen 
dolgozók voltak a felelősek, hanem elsősorban a Földművelési Minisztérium apparátusa és 
vezetői. Megemlíthetem Raskó Györgyöt, aki közigazgatási államtitkár volt ’94-ig, soha nem 
sikerült nála elérnünk azt, hogy rendtartás legyen, vagy a kollégáit, akik később folytatták ezt, 
Szerdahelyi Pétert, Tarján Balázst, akik vezető pozícióban voltak mint közigazgatási 
államtitkár és Agrárrendtartási Hivatal-vezető, őróluk is lepattantunk, hiába próbálkoztunk 
cukortörvénnyel, mindenfélével. Lengyelországban 1994-ben cukortörvényt alkottak, hogy 
megvédjék a piacot, mi hiába próbálkoztunk ezzel, mi ezt nem tudtuk elérni. Ennek 
megfelelően ennek hiányában természetesen, mondom, a pénzügyi befektetőktől lepattantunk.  

Maradtak a szakmai befektetők. De ha szakmai befektetők jönnek, akkor azt a 
törekvést, hogy mi, akik úgy véltük… Ezt most azért mondom - mondhatják itt, 
nevetgélhetnek is akár rajta, akkor sem haragszom meg érte -, mert én akkor a kollégáimnak 
minden vezetőin elmondtam, minden komolyabb, mondjuk évindító megbeszélést azzal 
indítottam, hogy úgy kell hozzáállnunk a dologhoz, hogy 3 ezer évig kellene hogy a 
cukorgyártás itt nemzeti keretek között működjön, ez volt a szándékunk. Hogy ez működjön, 
és megteremtődhessenek ennek a feltételei, szakmai befektetőkkel ez már nem jött volna létre, 
és akkor meg kellett keresnünk az állami szereplőket - így jutottunk el először a Fejlesztési 
Bankhoz. A Fejlesztési Bankban akkoriban Medgyessy Péter volt a vezető, kolléganője pedig 
Kaposi Annamária, ha jól emlékszem a nevére, ők voltak, akikkel tárgyaltunk. A tárgyalás 
nem volt eredményes. Később talán Huszti András is ott volt, velük is tárgyaltunk, de nem jött 
létre befektetés. Ezek mindig úgy fejeződtek be, hogy ha lesz cukorrendtartás. Leveleim 
vannak Bokros Lajos pénzügyminisztertől, aki gyakorlatilag szintén támogatta azt, hogy 
valami történjen velünk, de ennek is feltétele volt a cukorrendtartás megteremtése. Ezért aztán 
mi ’95-től kezdve két fronton próbáltunk továbbra is párhuzamosan haladni előre: az egyik a 
piacszabályozás, a másik pedig a tőkebevonás, mert tőkebevonás nélkül a cukorgyártás 
további finanszírozása gyakorlatilag rendkívül kérdéses, szinte kilátástalan volt. Aztán a 
történet aztán kilátástalanságba is fulladt, és abba szaladt bele.  

Számos olyan kísérlet volt, amelyekben a leglehetetlenebb konstrukciókat próbáltuk 
kitalálni, egészen olyanokig is, hogy az ÁVÜ, ÁPV, akkor már ÁPV volt, az ÁPV Rt. a 
külföldi társaságokban meglévő cukorgyártó-részesedéseket apportálja be a Magyar Cukor 
Rt.-be, mert ezzel kikényszeríthet egy - valószínű - elővásárlási joggal élést azoknál a 
társaságoknál, és akkor abból a pénzből tőkét lehet emelni nálunk, azt oda lehet adni a 
répatermelőknek, tehát nagyon sokféle konstrukciót kidolgoztunk azért, hogy a legkevesebb 
pénzügyi ráfordítás mellett is sikerüljön a Magyar Cukor Rt.-t feltőkésíteni, hogy egyáltalán 
folytathassa a tevékenységét. Nagyon sok dokumentum van, tele van a pincém a 
dokumentumaimmal, alig tudtam kiválogatni néhányat közülük, levelezések, levélváltások 
mutatják ezeket - valószínűleg önökhöz is sok dokumentum eljutott abból, amit mi az állami 
szerveknek beküldtünk. Tény az, hogy ’96 nyarán eljutottunk abba a helyzetbe, hogy az állam 
képviselői közül - és akkor itt hadd nevesítsem a szereplőket! - gyakorlatilag többekkel 
tárgyaltunk, többek között az igazgatótanács elnökével, Szokai Imrével, tárgyaltunk 
igazgatóhelyettesekkel, igazgatókkal, az ő nevük megtalálható, és az asztalszomszédommal, 
Suchman Tamás úrral is többször tárgyaltunk, aki még a sárvári ügy idejéről ismert minket, és 
aki mint privatizációs miniszter az Állami Vagyonügynökséget felügyelte ebben az időben.  
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Én nem tudom pontosan, hogy hogyan és ki hozta meg végül a döntést. Sok-sok 
bátorítás mellett és sok-sok előkészítés után odajutottunk, hogy nem lett állami tőkeemelés 
’96 nyarának végére a Magyar Cukor Rt.-ben, ugyanakkor a finanszírozásunk annyira 
ellehetetlenült, hogy mi akkor - a bevezetőben az elnök úr említette, hogy valahogy az 
Agranához jutott a dolog -, mivel a szakmai befektetők közül az Agrana érdeklődött egyedül, 
kénytelenek voltunk az Agrana érdeklődését elfogadni, és gyakorlatilag az Agranával 
együttműködve tulajdonképpen azt a tőkeemelést, amely a Magyar Cukor Rt.-ből hiányzott, 
megteremteni. De ez egyúttal azt is jelentette, hogy mi magunk személy szerint mint 
menedzserek tulajdonosként az egészből kivonultunk, félreálltunk, és az egészet, a mi 
részünket, illetve a tőkeemelés lehetőségét az Agrana kapta meg. Így lett a Magyar Cukor Rt.-
nek az Agrana ’96 végén, ’97 elején többségi tulajdonosa a holdingirányító cégen keresztül, 
majd aztán közvetlenül abban, ahogy a pozíciók fokozatosan megváltoztak.  

Én magam - ezt egy jelentős kudarcként megélve - ’97 nyarán lemondtam a 
vezérigazgatói pozíciómról, és kiszálltam ebből a dologból, tekintettel arra, hogy az az 
irányítási struktúra és az az elképzelés nekem egyáltalán nem felelt meg, nem tetszett, és épp 
elég volt látnom, hogy az első évben mindjárt leállításra került az Ercsi Cukorgyár, tehát én 
ebben partner tovább nem akartam lenni. Ezért én személyesen akkor kivonultam ebből. 
Nyomon követtem természetesen a cukoripar sorsát a továbbiakban is, vásároltam néhány 
részvényt, ezért aztán a közgyűlésekre meghívnak, egy ideig jártam is, most már nem járok, 
és örömmel tapasztaltam - idézőjelbe teszem persze - több dolgot. Az egyik az volt, hogy 
gyakorlatilag 2000 után igen jelentős eredményeket ért el a Magyar Cukor Rt., némi kis 
osztalékot is kaptam érte, de annak örültem, hogy a cukorgyártás végre jó pozícióba került, 
annak kevésbé, hogy minderre csak akkor került sor, amikor mi, magyar tulajdonosok a 
dologból már kikeveredtünk, addig ez valahogy nem sikerült, nem jött össze. Annak is 
örültem, hogy a kvótaszabályozás végre megszületett, noha nem sokáig örült ennek az ország 
és a termelők sem, bár régóta vágytunk erre, tekintettel arra, hogy pár jó év után 
bekövetkezett az EU-cukorreform, amely - nagyon egyszerűen és röviden - ár-, jövedelem- és 
termeléscsökkentéssel járt. És hát ebből mi aztán oszloposan kivettük a részünket, úgyhogy 
most már csak itt van maradékként. Annak persze személy szerint örülök, hogy az a cég van 
még talpon, amelyiket én magam vezetőként alapítottam, másokkal együtt persze, de ebben 
vezető szerepem volt. És annak meg különösen örülök, és azt sikerült igazolni, hogy ma 
Kaposváron a cukorgyártást két volt helyettesem vezeti, Bláz Zoltán, aki Ercsiből mint 
répatermelő, termesztést irányító ember, ő most az elnöke a cégnek, és a répaalapanyag-
ellátásért felel, illetve Hájos László, aki Ácson volt a műszaki helyettesem és a Magyar 
Cukorban is ő irányítja a termelést, és ezek az emberek érdekes módon versenyképesen 
tudnak cukrot gyártani Magyarországon, részben répát termeltetni, részben cukrot gyártani. 
Tehát vannak olyan lehetőségek, amelyek alapján úgy gondolom, hogy joggal gondoltuk, 
hogy mi fel tudnánk venni a versenyt Nyugat-Európával.  

Mindig is volt hátrányunk, és akkor itt most már egy kicsit a saját történetemből 
kilépve azt megfontolásra javaslom, és kérem is önöktől, akik most is felelősséggel vannak, és 
mondtam a bevezetőben, hogy gyakorlatilag a történetnek nincs vége. Nincs vége. Szerintem 
óriási hiba volt a kvótákat ilyen mértékben visszaadni. A visszaadásnak van egy 
elkerülhetetlen része: versenyhátrányban vagyunk, nálunk sokkal jobban termesztenek 
cukorrépát több helyen. A cukorgyártás technológiája gyakorlatilag 150 éve ugyanaz. A 
technikája némileg változott, de a cukorgyártás technológiája nagyon régóta ismert, ennél 
fogva nincs benne semmi nagy újdonság, néhány edényt vagy egy-két kütyüt másképp 
csinálnak, de régóta így van. A répában van egy hátrányunk, nem tudom pontosan, hogy ez 
mitől van, de van egy hátrányunk. Ez azt jelenti, hogy ahogy az európai rezsimben elkezdték 
a cukor- és a répaárakat csökkenteni, ez a hátrány szelektálta a termelőinket. Én ezt most már 
nem tudom pontosan paraméterezni, már nem élek benne, de az én érzéseimre az én volt 
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kollégáim azt mondták, hogy szerintük legalább 200 ezer tonna kvótának megfelelő 
répatermesztő területet biztos hogy meg lehetett volna tartani.  

Márpedig ez azt jelenti, hogy a legvégén ott állt még döntésre Petőháza és Szerencs, 
Petőháza elesett, amit én technikailag nem értek, de az volt a legjobb cukorgyár, ez 
egyértelmű, de mindegy, valószínű a nyersanyag játszik döntő szerepet. A Dunántúlon 
Kaposvár, de Szerencsnek meg kellett volna maradnia. És megmaradhatott volna, hogy ha az 
állam és a cukorgyártók meg a répatermelők mindegyike felelősebben állt volna a dologhoz 
hozzá. Ezt azért teszem mellé, mert ha önök áttekintik majd az iratokat, akkor mindig az a 
kérésem, keressék elő az állami szerepvállalókon túl a répatermesztők képviselőinek a 
szerepvállalását is. Tekintettel arra, hogy amikor a Magyar Cukor Rt. tőkeellátása szóba 
került, akkor nem kaptuk meg azt a támogatást. Nem a saját répatermelőinktől, mert azoktól 
megkaptuk, de amikor olyan konstrukcióban dolgoztunk, hogy a répatermelők megértsék az 
országban, hogy a Magyar Cukor Rt. léte hosszabb távon adott esetben befolyásolhatja a 
magyarországi répatermesztés megmaradását is, ezt egyszerűen nem voltak hajlandók belátni, 
szűkösen abban a körben gondolkodtak, hogy én a saját gyáramban akarok valami részesedést 
venni, noha ott ugye nem kapott, mert nem volt pénze rá. Egyetlen hely volt, a magyar állam 
kárpótlásjegye, mindenféle dolgot elrendezhetett volna. Azt’ mi voltunk a Magyar Cukor Rt. 

Erre voltak is szándékok, de nagyon nehéz úgy megcsinálni és nagyon könnyű az 
államnak kijárkálni belőle, hogyha ott áll a cukorgyár, aki ezt kéri, és ott áll egy csomó 
problémával a répatermelő, aki meg nem kéri.  

És úgy gondolom, azt is érdemes akkor meggondolni, és itt hadd utaljak rá, felületesen 
láttam Raskó György nyilatkozatát itt, az állam szerepvállalását abszolút negatívnak 
gondolom a sztoriban, ahol pozitív a szerepvállalás, kétségtelen, az igaz, hogy amikor ez a 
kvótavisszaadás történt, akkor ő már Lajoskomáromból mint nagy répatermelő valóban a 
kvótamegtartás mellett állt ki, és ez becsületére legyen mondva. Ugyanakkor kérdésként 
teszem fel a bizottságnak, hogy olyan nagy gazdaságok, mint Dalmand és Boly, amelyek 
gyakorlatilag kiváló répatermelők voltak, miért nem termelnek répát. Tehát ha önök itt 
vizsgálják tovább a dolgot, a répatermelőket ne hagyják ki. Én azt gondolom, azért ne, mert 
amikor ez a kvótafelszámolás, -visszavétel történt, akkor igen jelentős összegeket fizetett ki 
az Európai Unió, és ezek a gyárbezáráson keresztül eljutottak, a Magyar Cukor Rt.-ben azt 
hiszem, valami 25 milliárd forint volt a kvóta, ez fel volt osztva, és ebből a répatermelők is 
kaptak 10-20 százalékot, már nem tudom a számokat, mert nem voltam ott.  

Nagyon sokan ezért a pillanatnyi pénzért felszámolták a répatermesztésüket. Tehát ha 
felszámolták, nagyon nehéz utána cukrot termelni, hogyha a répatermelő nem akar répát 
termeszteni. Mert ugye ez adja a sajátosságokat, ezt másból nem lehet csinálni. A répából meg 
nem lehet mást csinálni, hanem csak ezt: cukrot. Így aztán egymáshoz voltunk kötve, mert ha 
ők nem akartak, akkor nem tudunk cukrot gyártani.  

Elnézést kérek, ebben én már nem vagyok személyes szereplő, de gyakorlatilag 
valamilyen módon a dologban elkötelezett a hazai cukorgyártásért, legalább ’96-ig erősen 
tevékenykedve, aztán ’98-tól csak szurkoló, azon túl még egyszer mondom, hogy a saját volt 
kollégáim viszik még mindig ezt a dolgot. Ennek tudok örülni, ez egy pozitívum, az összes 
többiben én kudarcot érzek, és ezért is léptem ki akkoriban, mert gyakorlatilag ez a kudarc 
számomra úgy ott élő szereplőként nem volt tovább vállalható. Nagyon sajnálom, hogy ez a 
dolog idejutott, de ez több kormányzati tevékenység, vagy inkább fogalmaznék úgy, hogy 
nem-tevékenységnek az eredménye, és azt gondolom, hogy ebben persze mindannyiunkat, 
nem vonom ki magam, terhelt egy csomó naivitás a rendszerváltás idején, hogy mibe 
keveredhettünk. Úgy gondolom, hogy ezt némileg naivan ítéltük meg. De lett volna lehetőség 
változtatni ezen. Lett volna lehetőség bármikor kvótarendszert bevezetni, 
termelésszabályozást, és megvédhettük volna ezt a blokkot, amelyik hosszú távon 
befolyásolhatta volna a konkurenciát, a többi szereplőt is. Ez nem történt meg. Ezért jutottunk 
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szerintem ide, ahová. És most, amikor a répa ára ennyire le van csökkentve, akkor azt kérem, 
azt gondolják meg, hogy milyen szerepük lehet abban, hogy ezt a meglévő tevékenységet ne 
számolja fel az európai cukorrezsim, mert egyáltalán nem biztos, hogy nem oda jut a dolog, 
hogy Kaposváron sem lesz cukorgyártás. Tudnak cukrot gyártani, vásárolnak valahol nyers 
cukrot a világból, és ezt feldolgozzák, és termelnek cukrot, ezt meg tudják csinálni, és erre 
készülnek is ismereteim szerint, de hogy magyar répából, ez egyáltalán nem biztos, hogy 
tartósan megmarad, ha a kondíciók tovább romlanak a termesztésben. De ebben én most már 
nem vagyok otthon, és nem is mernék vállalkozni rá, hogy paramétereket, konkrét 
irányzatokat mondjak, de egy biztos, a fenyegetés napi, élő, és ebben valakinek, ha a 
kormányzat akarja, akkor tennie kell.  

Köszönöm szépen a figyelmüket. 
 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönjük ezt a részletes beszámolót és tájékoztatást. 

Időközben megérkezett Suchman Tamás több ciklusban országgyűlési képviselőtársunk, és 
egy izgalmas időszakban privatizációs miniszteri tisztet is betöltött. Szeretettel köszöntöm, 
köszöntelek Tamás! Itt már bizonyára az eddig hallottakból is következtetsz arra, hogy mely 
témakörökben szeretnénk majd, hogy visszaemlékezz: hogyan is történt egy-két esemény 
lefolyása.  

Az eddigi bizottsági üléseken az 1988-89-91-92-93-as időszakban az első körű 
privatizációval foglalkoztunk sokat, és azt láttuk, hogy egy, főleg a menedzsment által 
előkészített és az akkori cukorgyári vezetés által keresett partnerek következtében került sor a 
privatizáció előkészítésére, majd pedig a konkrét privatizációra. Ez ’90 nyarától indul el, és 
egész gyors ütemben, az Antall-kormány épphogy csak megfogja az ajtókilincset, máris 
történnek a privatizációs szerződések - az kiderült, hogy azon nagyon elő voltak készítve, 
most már tudjuk ezt a beszámolókból. 

Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen szerződéses feltételekkel történtek meg ezek a 
szerződéskötések, a szerződéses feltételek után pedig azok betartatására, és szeretnénk, ha 
erre kitérnél, hogy hogyan látta a következő kormány, hogy a privatizáció annak a 
szerencsétlen módja szerint megtörtént, de legalább a szerződési feltételek milyen lehetőséget 
biztosítottak vagy biztosítottak volna a következő kormánynak, hogy azokat legalább 
tartassák be. Mert azt láttuk, hogy - mint említettem - megtörtént ez a nem túl kedvező 
privatizáció, és sajnos azt voltunk kénytelenek érzékelni, hogy az abban leírt feltételeket sem 
nagyon figyelte senki a későbbi kormányok közül. Ezért kerülhetett sor végül bezárásokra, 
leépítésekre vagy nem megfelelő tőkeemelésekre. Arra lennénk tehát kíváncsiak, hogy az 
akkori kormány miért nem figyelt oda a megkötött privatizációs szerződések betartatására. Ez 
az egyik témakör. 

A másik a konkretizált ügy, a Magyar Cukor Rt. ügye. Az előző kormányzat - 
véleményem szerint - a helyzetet mentve jól látta, hogy meg kellene segíteni, segíteni kellene, 
és ebben az érintett öt cukorgyári képviselet is, kényszerűségből ugyan, de érdekelt volt, hogy 
egy ellensúlyt képezve magyar állami tulajdonban, részben magyar állami tulajdonban, 
részben menedzsmenti tulajdonban, részben a beszállító termelők tulajdonában létrehozták a 
Magyar Cukor Rt.-t, itt hallhattuk ennek a történetét, amely, mint hallható volt, azzal a 
helyzettel indult, hogy a versenytársak tőkeerős külföldiek, a forráseszközeik sokkal jobban 
rendelkezésre állnak. Nyilvánvaló volt, hogy itt az állami tulajdonosnak kellett volna - a mi 
logikánk szerint is - valamit tennie. Miért nem sikerült ez? A kormányzati oldal hogyan látta 
akkor, hogyan emlékszel vissza, miért nem sikerülhetett a tőkeemelés vagy a tulajdonos 
részéről való gondoskodás, látva, hogy milyen erősek a versenytársak? Szeretnénk, ha erre a 
kérdéskörre is kapnánk valamilyen választ.  

Valamint ekkor már izgalmas kérdés a mi szempontunkból a GVH, a Gazdasági 
Versenyhivatal kérdésköre. Nem tűnt fel akkor a kormányzatnak és a mindenkor alárendelt 
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GVH-nak, hogy itt esetleg olyan fúzió, olyan erőösszevonás történik, amely talán nem biztos, 
hogy szerencsés lehet az úgynevezett szabadpiaci versenykörülmények kapcsán, magyarul 
monopolisztikus helyzetek alakulhatnak ki - ez nagyjából meg is történt, mind külföldi lett a 
monopolisztikus helyzetbe kerülő tulajdonosok következtében. És itt maga a Magyar Cukor 
Rt. Agranához kerülése kapcsán nem volt-e akkor esetleg a kormány részéről egy olyan 
aggály, hogy talán ezt nem kellene, a GVH legyen szíves, vizsgálja meg, hogy hogyan is 
történt ez. Manapság egy ilyen privatizációnál, azt gondolom mai fejjel, biztos nem szívesen 
látnánk egy ilyen monopolisztikus törekvést, függetlenül attól, hogy az Agrana milyen 
szerepet töltött be, és ilyen értelemben betöltött pozitív szerepet is, hiszen az elbeszélésekből 
tudjuk, hogy a fejlesztésekben milyen szerepet játszott. De egyáltalán, mi volt a 
Versenyhivatal szerepe, illetve a kormány akkor nem érezte-e túlzott centralizációnak a 
külföldiek ilyen mértékű megjelenését a cukoriparban? Hallhattuk, hogy 30 százalékos volt 
ennek az 5 cukorgyárnak az akkori kapacitása, 120 ezer tonna környékére emlékszem, ezt 
mondta Horváth Mihály. 

Ezeket a kérdésköröket szeretnénk elsősorban felvetni, és a meghallgatás után a 
bizottsági tagok természetesen további kérdéseket tehetnek fel. Megadom a szót.  

 

Dr. Suchman Tamás volt privatizációs miniszter tájékoztatója 

DR. SUCHMAN TAMÁS volt privatizációs miniszter: Köszönöm. Tisztelt Bizottság! 
Kedves Barátaim! Lehetséges, hogy nem azt fogom mondani, mint amit vártok tőlem. Én 
nagyon-nagyon jól működöm együtt Font Sándor úrral és természetesen képviselőtársaimmal 
is, és értem a kérdéseit, mégis legyen szabad néhány más gondolatot idehoznom! 

Az első, amit el szeretnék mondani, hogy 1989-től, de mondhatnám azt is, hogy 1990-
től ’94-ig a privatizációs folyamat olyan mértékben született a kormány döntéseként, döntése 
alatt, amellyel nem lehetett volna, nem letet volna érdemes tárgyalni, nem lett volna szabad 
felgyorsítani. Ebben a folyamatban - hogy értsétek - az 1 százaléktól a 49,6 százalékig volt a 
tulajdon privatizációja, tehát majdnem a feléig. Ez képtelenség volt. 15-20 százalékot nem lett 
volna szabad összességében a négy év alatt megtervezni. Felgyorsultak ezek a folyamatok 
minden tekintetben. Ezek a döntések ezért nem születettek meg. Ezeket a döntéseket azért 
nem lehetett jól elősegíteniük a kollégáknak külföldön és itthon.  

Egy-egy folyamat, amelyről most meghallgattunk Horváth Mihály volt vezérigazgató 
kolléga úr véleményét, egyszerűen képtelenség volt, amikor 18-20 ugyanolyan céget akartak 
rendbe tenni, miközben általában egy emberrel és egy üggyel és egy miniszter és egy 
fogalommal tárgyaltak csak. Nem tudom, hogy világos-e az, hogy ha például a cukorgyár 
privatizációja lett eldöntve, akkor tárgyalni kellett volna mondjuk négy éven keresztül, ’91-től 
’94-ig. Amikor ezeket a folyamatokat ’94 májusától megkaptuk, vagy én személy szerint ’95. 
március 1-jétől, akkor már nem volt mit tenni, gazdaságilag nem lehetett megváltoztatni. Én 
tehát ezért nem akarok belemenni a bonyodalmakba, de valamire még majd visszatérek, mert 
így egész egyszerűen nem lehet egy országot rendbe tenni, higgyék el! Én 16 százalékkal 
foglalkoztam négy év alatt, először miniszterként, utána egészen ’98 májusáig Horn Gyula 
támogatásával ugyanazt végezve, nem miniszterként, hanem nyilván a miniszterelnök 
segítésével, és így sem értünk a végére ennek a 16 százaléknak. Akkor képzeljétek el, hogy 
ezt a 49 százalékot hogy lehetett volna végrehajtani Magyarországon! 

Hogy értsük, és hogy még egyszer elmondjam: ezt az egész folyamatot, beleértve a 
cukor-, az élelmiszeripart és egy csomó dolgot, 15 év alatt lehetett volna lassan végrehajtani, 
megállapodni, egyenként megegyezni Európával, egyenként megegyezni a gazdasággal, akkor 
lehetett volna ezt a folyamatot normálissá tenni, mert termelés és termelés. És mit csináltunk 
az emberekkel? Mi történt a téeszeknél? Mi történt a falvakban? Mit csinálnak a mai napig az 
emberek, amikor látják, hogy volt munkahelyük, és már nincs munkahelyük? Egyetlen dolgot 
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tudtam megragadni, ez Kaposvár volt. 19 vagy 20 éve nem nyilatkoztam arról, és eztán sem 
fogok a részletekről, a végén már csak azt tudtam megfogni, hogy az maradjon meg. De 
inkább visszatérnék egy másik mondatra. 

1712 céggel foglalkoztak Magyarországon az elmúlt 8 vagy 12 évben. Én fontosnak 
tartanám - és ezt mondom Font képviselő úrnak -, Szili Katalin javaslatát is elolvastuk, hogy 
álljunk már neki, és tárgyaljuk meg egyenként ennek az 1712 cégnek az ügyét, hogy a 
magyarázatok végre meglegyenek, hogy végre lássuk, hogy mi is történt az elmúlt években, 
ebben a másfél-két évtizedben. Én ezért javasolnám és bejelentem, hogy a privatizációval 
foglalkozó kollégákat, az összes minisztert és államtitkárt össze szeretném hívni decemberre, 
hogy álljunk neki, írjunk le mindent, és próbáljuk meg ezeket a magyarázatokat összeadni, 
mert így nem lehet. Mi háromszor próbáltuk meg ezt az MSZP soraiban, és - talán emlékszik 
rá - mindig el lett utasítva, nem az MSZP részéről, hanem, elnézést kérek, a Fidesz részéről. 
Most csináljuk együtt! Elnézést kérek, de ebből a két mázsa anyagból, amit Horváth Mihály 
volt vezérigazgató úr előadott, tudtok erre válaszokat adni? És ha megnézem ezt az 1712 
anyagot, amiről beszélek, sok tonna, lehet úgy tenni, hogy egyenként? Vagy lehetséges az, 
hogy ki-ki hozza, bemondja a tévében, újságban, veszekszenek az emberek, és azt gondoljuk, 
hogy Magyarország dolgait rendbe lehet hozni. Nem lehet. Ezt szeretném megerősíteni. 

Visszatérve. Én 1991-től kezdve mindennel foglalkoztam. Számtalanszor találkoztunk 
itt a kolléga úrral, és találkoztam majdnem mindenkivel. Nem tudtuk a válaszokat, és nem 
tudjuk a válaszokat. Miért is nem? Mert nem ismerjük, én legalábbis nem, és nem akarom 
megsérteni Horváth Mihály barátomat, hogy ismerjük-e azokat, akik külföldről foglalkoztak a 
cukorüzemmel Magyarországon. Tudja valaki, hogy mit csináltak a bankban, mit akart? 
Tudjuk, hogy mit akartak a cukortulajdonosok Európa többi országában? Fogalmunk sincs. 
Elnézést kérek, senkit nem sértek meg, senki nem tudja elmondani, hogy adott országban 
miért és milyen döntéseket hoztak. Ezért nem lehetett megváltoztatni, amikor ’94 május-
júniusában, és én emlékszem rá, hogy gyorsan újra találkoztunk, hogy mit tudnánk csinálni, 
kiderült, hogy nincsenek válaszok. Nem ismertük a válaszokat.  

És valakik már döntöttek ’90-ben, és nem szeretném mondani a többi élelmiszeripart, 
most csak a cukorról beszélek. Senki nem egyeztetett senkivel. Rendben, tudom pontosan, 
hogy tudták külföldön egy páran, de soha nem hozták a tájékoztatást ide Magyarországra. 
Nem tudta Medgyessy Péter, hogy mit kéne tenni, nem tudtam személy szerint én. 
Folyamatosan tárgyaltunk, és a részleteket nem ismertük. Értsék meg, hogy a privatizáció 
fogalma Európában úgy született, hogy tudták, hogy mit csinálunk, amikor kormányváltás 
lesz 1990-ben. Senki nem tudta a részleteket. Ezért én most azt mondom, hogy egyetlen 
lehetőség marad, és azokról a részletekről, ami az 1712 cégben kell, szívesen leülök, és egy 
vagy két évig dolgozok, semmit nem kérek, csak leülök és dolgozok, hogy legalább mentsük 
meg a Somogy megyeit és ezen belül a kaposvári cukoripart, másban úgysem tudunk 
döntéseket hozni.  

Higgyétek el, hogy két lehetőségem volt, és megnéztem ezt a sok tonna papíromat, 
hogy elmondom nektek, hogy kiválóan, ahogy ezt Horváth Mihály elmondta, vagy a második 
verzió, hogy megmondom őszintén, ma már húsz év után nem találjuk a válaszokat. És ne 
sértődj meg érte, nem tudjuk a válaszokat, nem tudjuk, hogy mi történt. Ennek a húsz évnek a 
történetét már elrontották, vagy elrontottuk, most mondjam ezt, pedig nem volt az én 
döntésem. Somogy megyében 27 olyan cég van, ahol mindegyik kísérletezett és annak 
többségét, mondhatom azt, hogy a 90 százalékát meg tudtam fogni, vagy meg tudtam őrizni 
Somogyban, mert a mai napig ott élek. Nem tudtam a többivel foglalkozni.  

Ez olyan, és utolsó mondatom, hogy ha tudtam volna, hogy a villamos iparban mi 
történik, akkor nem megyek bele ebbe a történetbe, és nem is privatizálok, csak akkor meg 
tudtam fogni az elejétől, és be tudtam fejezni. Államtitkár úr dolgozott nálam, Tamás, és 
pontosan tudja, hogy csak azt lehetett eldönteni jól, amelyet elkezdtél. Megfogtad az egyik 
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felét, és megfogtad a másik felét. De a cukorgyárban nem tudta pontosan megmondani a 
kollégám, és ma sem tudja elmesélni, pedig sok mindent tud. Eltűnt a válasz 13-14 éve. Én 
ezzel foglalkoztam ma éjszaka, és semmilyen részletet nem tanult meg azóta. Addig pontosan 
tudott, de azután aztán nem.  

Higgyék el, hogy ha foglalkoznánk ezzel, amit én javasoltam, hogy mind az 1712 
céget, egyébként én személy szerint 1134 döntést hoztam, ugye Tamás, jól emlékszem? Igen, 
igen. És vannak olyan részletek, amelyeket én sem tudok ma felmondani, de a papírok 
megvannak, de maradt azért 6-7 százalék olyan cég és olyan döntés, amelyet ebben az 
országban a kormányülések, a kormányok, a pártok nem tudtak alaposan előidézni, mert volt 
egy gazdasági helyzet, pénzügyi helyzet, egy politikai helyzet, amikor a Szovjetunió és 
Magyarország, a nyugat… Én semmilyen más részletes nem szeretnék elmondani, mert így 
nincs értelme. Én nagyon sokszor meghallgattam Font Sándor mondatait, és mindenki tudja, 
és remélem, nem sértem meg, mi nem voltunk haragban sohasem, tiszteltem a véleményét. De 
álljon neki, és pár éve lesz, hogy rájöjjön, vajon, vajon kik rontották el ezt a döntést. 

Sajnálom ezeket a vidéki embereket, én Marcaliban lakom ma is, és látom, hogy 
nincsen cukor, és nem dolgoznak az emberek, és lehetséges, hogy Kaposvár térségében sem 
kell már a cukoriparnak beszállítani.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a privatizációért való aggódást, az egész ügyért, hogy kik 

értették és kik nem értették akkor. Úgy látszik, hogy mi, akkori rendszerváltók nem értettük, 
és valakik esetleg már sokkal jobban értettek a szabadpiaci folyamatokhoz, és esetleg erre 
jobban készültek, aztán ők ide is jöttek privatizálni. Ezt végigéltük. Azonban a bizottságunk 
egyelőre a konkretizált cukorgyárak privatizációjának a hátterét szeretné feltárni, és nem 
tehetem meg, értem ezt a környezetbe való belehelyezést, amit Suchman Tamás 
képviselőtársunk tett, de három konkrét kérdésre kérném szépen a válaszodat, hogy a 
megkötött szerződéseket miért nem tartatta be a ’94-98 közötti kormány. Ez nem a 
privatizációs elméleti kérdéshez tartozik, amellyel én egyetértek, hogy esetleg ezt meg lehetne 
vizsgálni, és akár az a kezdeményezés nagyon érdekes, amit említettél, hogy az összes 
privatizációban valamilyen szinten részt vett biztosok, miniszterek, vezetők együttes 
gondolkodásában egy történelmi tanulmányt esetleg leírtok. Ez egy nagyon izgalmas 
vállalkozás szerintem, de én most konkretizálva szeretném, ’94-98 közötti kormány miért nem 
tartatta be a megkötött privatizációs szerződéseket? A ’94-98 közötti kormány miért nem látta 
szükségesnek a Magyar Cukor Rt. tőkefinanszírozását? Valamint ez időszakban a kormány 
miért nem érezte úgy, akár a GVH-n keresztül, hogy nem biztos, hogy szerencsés egy ilyen 
koncentrált tulajdonosi háló kialakítása a cukoriparban.  

Ez a három kérdés azért konkrét lenne. Elvonatkoztatva a teljes privatizáció logikai 
kérdéseitől.  

 
DR. SUCHMAN TAMÁS: Ezeket a döntéseket a pénzügyminiszter és a 

mezőgazdasági miniszter hozta. Tessék megkérdezni őket. A privatizációban ilyen típusú 
feltételek és ilyen típusú kötelezettségeink már nem voltak. Ennek ellenére sok mindent 
próbáltam, igyekeztem, de ezekre a döntésekre sem a tőkefinanszírozásról, sem a pénzügyi 
egyéb ügyekről, sem a mezőgazdaságról nem volt már lehetőségem. És még egyszer 
mondom, nagyon-nagyon fontos volt, sok minden tetszett nekem, többek között ez is, mert az 
apósom, akkor még egyszerű emberként ezt termelte Somogyban, és meg is kellett 
magyaráznom, hogy cukrot miért nem kell termelni, hiszen el kellett magyarázni. Szóval azt 
akarom mondani, hogy én foglalkoztam vele, de pénzügyminiszterként és mezőgazdasági 
miniszterként erre a három kérdésre nem tudok válaszolni. Meg kellene kérdezni a kolléga 
urakat, és talán még egy mondatot szeretnék mondani, hogy az első négy évben sem a 
kormány hozta meg ezt a döntést. Mások hozták meg ezt a politikai döntést, higgyék el 
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nekem. Meg lehet próbálni, meg kell hallgatni mind a három vagy négy mezőgazdasági 
embert, mind a három vagy négy pénzügyminisztert. Nekem ilyen típusú véleményem nincs, 
és ezért szeretném azt mondani, hogy nem a Raskó hozta a döntést, és nem hozom össze a 
problémát. Raskónak sem mondta valaki, hogy tehet bármit. Neki is voltak politikai elöljárói, 
főnökei. Én nagyon-nagyon megismertem, és nagyon sokszor megkerestem Raskó urat, hogy 
a részletekről is beszélhessünk. Nem Raskó úr volt a hibás - nem tudom, hogy csinálhatjuk-e 
zárt ülésen, vagy csak itt, a nyilvánosság előtt. Higgyétek el, se én nem döntöttem, se Raskó 
úr nem döntött, ezekről a gazdasági ügyekről más döntött, ezért hozták ezt a sok rossz döntést. 
És hiába is próbálta meg Horváth Mihály és a kollégái - és mindegyiknek a szeme előttem 
van, amikor együtt ültünk -, nem tudták megváltoztatni, mint ahogy más vélemény is elment 
minisztériumon.  

Nem tudom, hogy szabad-e csak őszintét mondani, mert én egyébként bármilyen 
előadást tudok tartani, tudom azt mondani, hogy a Lakos volt a hibás, a Medgyessy volt a 
hibás, elmondhatok száz nevet, de nem így volt.  

 
ELNÖK: A mi feladatunk az említett témakörnek a feldolgozása, ezért vagyok 

kénytelen ezeket a kérdéseket feltenni - a meghívott vendég természetesen a saját tudásának 
és habitusának megfelelően próbáljon meg erre válaszolni.  

Miután mint a két vendégünket meghallgattuk, megadom a lehetőséget a bizottság 
tagjainak kérdések, észrevételek megtételére. (Jelzésre:) Magyar Zoltánnal kezdjük.  

 

Kérdések, hozzászólások, válaszok 

MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Elsőként Horváth Mihály 
volt vezérigazgató úrtól kérdeznék, illetve előbb én is megköszönném neki a beszámolóját, 
mert jó néhány hét óta számomra ez volt a legértékesebb beszámoló, és rengeteg új 
információval lettem gazdagabb, úgyhogy ezt külön szeretném még egyszer megköszönni. 
Sokat ehhez nem is lehet hozzátenni, viszont arra kíváncsi lennék, hogy van-e arról, ha nem is 
információja, de tippje, hogy az állam mégis miért nem ment bele ennyi év után se abba, hogy 
a rendtartás megtörténjen. Ennek csupán annyi oka volt, hogy nem értették meg a 
szükségességét, vagy esetleg sejt a háttérben valami érdeket, mondjuk a többi cukorgyár 
külföldi tulajdonosának a lobbiját, vagy bármi egyebet sejt-e a háttérben? Illetve a 
beszámolójából számomra az a következtetés vonható le, hogy ha az állam megfelelően, 
megfelelő partnerként állt volna ehhez az 5 cukorgyárhoz, akkor elképzelhetőnek tartja, hogy 
a mai napig is egy sikeres történet lenne a magyar cukoripar, tehát akár a kvótás időszakot is 
úgy kezdhette volna meg a magyar cukoripar, hogy a mai napig mint pozitívum emlegetjük. 
Erre ilyen hosszabb távon is lát-e realitást.  

A miniszter úr beszámolójához nem nagyon tudok mit hozzáfűzni. Örülök az 
önbeismeréseknek, mert ez végül is fontos lehet, akár később is, de nagyon kíváncsi lennék 
azokra a bizonyos erőkre, amelyekre tetszett utalni, és, gondolom, ha ilyen összefüggésben 
beszélt róluk, akkor információja is lenne arról, hogy pontosan mire gondolt, mert szerintem 
ez fontos lehet akár a cukoripar szempontjából is, hogy kikre gondolt, kik azok, akik a 
döntéseket valójában meghozták, illetve ahogy a beszámolóból hallhattuk, rákényszerítették 
önökre ezeket a rossz döntéseket. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdés, észrevétel? (Jelzésre:) Horváth István! 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Vendégeink! Én is Horváth Mihály úrtól szeretnék kérdezni. Kapcsolódva Magyar Zoltán 
képviselőtársamhoz én is azt gondolom, hogy az egyik legkézzelfoghatóbb, legérdemibb 



 21 

tájékoztatást Horváth úrtól kaptuk, és ebből kifolyólag is szeretnék kérdezni egy-két konkrét 
dolgot. Miután a Magyar Cukrot privatizálták, és nem sikerült önöknek megmenteniük, akkor 
ebben a privatizációban volt-e valami olyan kitétel, hogy mondjuk a gyárakat nem zárhatják 
be? Ugyanis az is egy érdekes dolog, hogy privatizálunk, és utána rögtön bezárunk három 
gyárat, és én a dokumentációban csak olyanokat láttam, hogy Sarkadot és Mezőhegyest nem 
lehetett volna bezárni, ezért átadták a Südzuckernek, és a Südzucker zárta be - az eredmény 
szempontjából bezárás volt mind a kettő -, tehát kvázi egy 30 százalékos piacszerzés volt 
ezáltal. Volt-e valamiféle olyan határ, vagy volt-e valami olyan elvárás, hogy nem zárhatják 
be ezeket az üzemeket? Illetve egyértelműen azt lehet-e mondani, hogy a 30 százalékos 
piacszerzés mellett az állam kvázi erről a 30 százalék kvótáról is lemondott? Mert később a 
kvótának fontos szerepe van fontos szerepe. Tehát nem lehetett-e azt mondani, hogy ha 
bezárod az üzemet, akkor például a kvóta visszaszáll az államra, vagy valamiféle kártérítést 
nem lehetett-e volna valami módon kapni, mert én azt gondolom, az is egy fontos szempont.  

Egy nyilatkozatban Varga úr azt nyilatkozta, hogy az ÁVÜ-t és a kormányt sok 
esetben ugyanazok a személyek képviselték, és ez is egy kicsit - hogy mondjam? - rossz felé 
vitte a dolgot. Személy szerint ön szerint akár az ÁVÜ részéről, akár a kormányzat részéről 
kit terhelhetne felelősség a nem bölcs döntések miatt? Tehát van-e ön szerint két-három 
személy, ha meg kellene nevezni, hogy kik azok, akik akár az ön cégének a szétszedése, 
illetve ellehetetlenítése miatt felelősek? Hiszen ön többször jelezte azt, és a dokumentációban 
is szerepelt, hogy próbálták mind a cukortörvényt érvényesíttetni, és próbáltak forrásokat 
szerezni, és minden egyes esetben mind a kormányzat, mind a kormányzat által felügyelt 
pénzintézetek gyakorlatilag egy olyan helyzetet hoztak létre, hogy önöknek esélyük nem volt 
megmenteni, és utána megtörtént maga a privatizáció. Ha ezt egy kicsit konkrétabban 
kifejtené!  

Suchman úr esetében csatlakoznék Magyar Zoltán úrhoz. Annak örülünk, hogy 
tényleg ilyen sok mindennel foglalkozott Suchman úr, de én azt gondolom, ön azért volt, 
illetve van annyira befolyásos egyéniség a magyar politikai életben, hogy nem lehet azt 
mondani, hogy nekünk ebben nincsen felelősségünk, mert mások döntöttek. Én azt gondolom 
tehát, hogy volt és van is olyan személyiség ön, illetve olyan tapasztalt politikus, hogy nem 
gondolnám, hogy másfelé kellene tolni ezt a felelősséget. Ha tényleg van konkrétan, aki ön 
szerint ebben hibás vagy felelős, akkor tessék megnevezni, ezt szeretném kérni, nehogy önön 
maradjon az a bélyeg, hogy adott esetben mégis csak ön volt az.  

Horváth úrhoz szeretnék még visszacsatlakozni, hiszen nekünk az egyik feladatunk az, 
hogy megvizsgáljuk ezt az időszakot, a másik, hogy javaslatot tegyünk a jövő szempontjából. 
Ma kérdés az, hogy mi a magyar cukoripar jövője. Ön hogy látja, van-e egyáltalán még 
jövője, mi felé kellene menni tovább? Nem tudom, mennyire járatos az új kvótarendszerben, 
ami 2013-tól lesz, esetleg utánanézett-e, és mind a termelőkre, mind a gyárakra vonatkozóan, 
adott esetben egy új gyár építése vonatkozásában mi a meglátása jelen esetben? Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Józsa István társelnök úrnak adok szót.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a helyenként 

részletekbe menő előadás azért nagyon sokban hozzájárult ahhoz, hogy összefüggő képet 
kapjon a bizottság a cukoripari folyamatokról ’89-től akár napjainkig is.  

Horváth úrnak volt egy alapvető mondata csak úgy elejtve, amit én felírtam, hogy a 
világpiaci ár mindig alacsonyabb volt az előállítási költségeknél. Azt hiszem, ez egy nem 
teljesen elhanyagolható körülmény. Ezt figyelembe véve milyen megoldást jelenthetett volna 
a cukorrendtartás? Ebből számomra az derül ki, hogy igazából valami stratégiai döntésnek 
kell lennie, hogy egy ország ne a világpiacról vegye meg olcsóbban a cukrot, hanem a saját 
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területén is fenntartson termelőkapacitásokat. Milyen elképzelésük volt arra, hogy ha nem is 
feltétlenül nyereségessé, mert hogyha van egy ilyen helyzet, hogy a világpiaci ár alacsonyabb, 
mint az előállítási költség, akkor nemzetgazdasági szinten ez nem lesz nyereséges, maximum 
azt lehet elérni egy úgymond cukorrendtartással, ami, azt hiszem, egy támogatási rendszert 
jelenthetne, hogy az adott vállalatok, jelen esetben a Magyar Cukor Rt. azért gazdaságosan, 
folyamatosan fenntartható módon tudjon működni. Tehát van-e arra pozitív példa itt 
Európában - fél szóval említette a lengyel cukorrendtartást -, ami egy olyan támogatási formát 
nyújtott, amelynek a mentén az adott konkrét cég működőképes maradt? Ez az egyik 
kérdésem.  

A másik mind a kettőjükhöz szól. Ebben az időszakban, ami itt a napirenden szerepel, 
a ’95 és ’97 közötti időszakban a Magyar Cukor Rt.-ben volt-e még olyan államitulajdon-
hányad, ami mondjuk meghatározó vagy érdekes lehetett, vagy ami alapján a menedzsment az 
állami, akkor még állami tulajdonosnak - nem tudom, milyen mértékben volt ez akkor még 
meg - tudott olyan javaslatot tenni, amellyel alá tudta támasztani az MFB-hez benyújtott 
hitelkérelmét? Mert ott az MFB-hitelkérelemnél egy dolog hangzott el, hogy annak 
előfeltétele volt a cukorrendtartás megszületése, és majdnem hogy ilyen kizáró 
körülményeként jelent meg, hogy mivel nincs cukorrendtartás, így aztán nem sikerült tető alá 
hozni az MFB-hitelszerződést sem. Tehát volt-e olyan állami tulajdon emlékeim szerint, ami 
egy új megközelítést tudott volna adni ezeknek a tárgyalásoknak. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Igen, Sáringer-Kenyeres Tamás!  
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót. Horváth 

István képviselőtársam elég sok mindent elmondott, amit szerettem volna mondani, úgyhogy 
tudok rövidíteni. Nagyon szépen köszönöm Horváth Mihály úrnak a számomra érdekfeszítő 
beszámolóját, és bizonyos konzekvenciákkal száz százalékig egyetértünk, például abban, 
hogy bűn volt ezt a cukoripart ilyen szinten leépíteni, amilyen szinten történt.  

Az István által kérdezettre szeretném felhívni a figyelmet, hogy az általunk olvasott 
szerződésekben voltak olyan kitételek, hogy nem zárhatják be ezeket a gyárakat. Ugyanakkor 
mégis szinte azonnal átjátszásokkal, tehát szerződés átjátszásával bezárták. Ha én jól 
emlékszem, nem a Süd Zucker, hanem a Nord Zuckernek történő átruházással, de mindegy, 
nincs jelentősége, a lényeg az, hogy az átruházással sikerült ezt megvalósítani. Ez lenne az 
egyik, ami számomra fontos kérdés lenne, mert ennek azért vannak vonzatai, hogy lehetővé 
tettek, egy olyan szerződést írtak alá, ami lehetővé tette, hogy egy következő tulajdonos 
számára semmilyen kötelezettségvállalás nincs az előzőekben aláírt szerződéssel 
kapcsolatban.  

A másik pedig, Suchman Tamás úr felé lenne egy olyan megjegyzésem, hogy eddig, 
amikor itt voltunk a bizottságban, volt egy olyan álláspont, és ennek hangot is adtunk, hogy 
senki nem emlékezett semmire nagyjából. Ilyen amnéziás helyzetek alakultak ki. Suchman 
Tamás úrral kapcsolatban pedig az volt az érzésem, hogy ilyen ködbe belemutatás történik, 
ami azt jelenti, hogy igen, voltak itt, akik akartak valamit, de én ezt nem akarom 
megmondani, hogy kik és mit akartak, mert valami fölsőbb erők voltak, olyan típusú dolgok, 
amikről jobb, ha nem beszélünk róla, mert akkor, nem tudom, mi lesz egyébként. Azért 
jöttünk össze, hogy beszéljünk róla. Tehát nekem volt egy ilyen sugallata annak, amit 
hallhattunk ebből a dologból, és ennek ellenére én mégis csak azt kérdezném, hogy Suchman 
Tamás úr kiről gondolja úgy, hogy a cukoripar ilyen helyzetének a kialakulásához, amihez 
vezetett, azért mégis csak valahol kell lenni felelősnek, ha ez valamilyen nagyon titkolt, nevek 
vagy valamik, akkor legalább ilyen helyeket próbáljunk megfogalmazni, hogy hol laknak 
vagy valami ilyesmi. (Derültség.)  
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Úgy ez lenne tulajdonképpen az én kérdésem, aztán később még egy kérdést felteszek, 
de szeretném mindenképpen megvárni Horváth Mihály úrnak is a válaszát.  

 
ELNÖK: Aradszki Andrásnak adok szót.  
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én Horváth 

Mihály úrhoz tenném fel az első kérdésemet. Tulajdonképpen a versenyképességgel 
kapcsolatban szeretnék egy világosabb képet kapni, nevezetesen az európai piacon lévő ár és 
az akkor, a magyar piacon levő értékesítési ár viszonya milyen volt. Mert Józsa képviselő úr – 
ugyan kiment, de – a világpiaci árról beszélt. Azért két különböző dolog, más az európai ár és 
más a világpiaci ár. És ehhez kapcsolódik, hogy milyen volt akkor az európai cukoripar 
helyzete, a lokális hatások miképpen érvényesültek, milyen termelői kapacitás volt akkor 
Európában, abba hogy illeszkedett be a magyar termelői kapacitás. Ha távolabbi beszerzési 
költségekre koncentrálnánk, akkor annak milyen extra költségei támadhattak, vagy 
keletkezhettek, ami más dimenzióba helyezte az egész cukoripar helyzetét. És azt is 
szeretném megkérdezni, hogy volt-e kitekintésük önöknek, cukoripari szakembereknek arra, 
hogy várhatóan hogy alakul a cukoripar Európában 5-7 éves előretekintéssel kapcsolatban. Ha 
volt, akkor ezt a kormányzati ügydöntő szervek ismerhették-e, tájékoztatták-e önöket ezekről 
a víziókról, mondjuk, vagy elképzelésekről vagy várható eseményekről a cukoriparral 
kapcsolatban, és milyen reakciót kaptak erről, hogyha tájékoztatták a kormány ügydöntő 
szerveit, vagy a privatizálást vezető felelős személyeket?  

Suchman Tamás miniszter úrhoz lenne egy kicsit személyes jellegű feltételezésből 
kiinduló kérdésem. Megmondom őszintén, egy kicsit meglepődtem az összefoglalóján, 
nagyon örülnék én is, hogyha részt venne egy olyan munkában, ami a privatizáció egész 
átfogó képét bemutatná. De most a cukoripar privatizálásáról beszélünk, arról az időszakról, 
amikor ön ebben döntési pozícióban volt. Azért vagyok egy kicsit meglepve, mert ugye ön 
egy bank világából érkezett, ahol minden egyes gazdasági döntést alapos elemzések, előnyök, 
hátrányok, vélhető hasznok, vélhető, várható veszteségek után hoznak meg, és ön azt mondta, 
hogy privatizálni kellett, nem volt erre idő, ez azt jelenti számomra, és itt a kérdésnek a 
lényege, hogy amikor ön a banki világból érkezvén és megfelelő képességekkel is 
rendelkezvén ezt a képességet mintegy szögre akasztotta, amikor ezt az irányítási és politikai 
pozíciót elvállalta. Így volt-e ez? Hogy szögre kellett akasztani a meglévő szigorú gazdasági 
világban szerzett tapasztalatait azért, mert valamiféle politikai elképzelést, irányt kellett 
megvalósítani a privatizáció területén? Hogy öntől azt várta el az akkori vezetés, és azért 
került ebbe a pozícióba, mert olyan szakmai hátteret feltételeztek önnél vagy olyan szakmai 
háttere volt, hogy hatékonyan a magyar nemzet érdekében tudja a privatizálási folyamatokat 
végrehajtani? Volt-e önnek ebben valamiféle, nem azt mondom, hogy lelkiismereti kérdése, 
de egy ilyen belső vívódása, hogy kérem, van egy szakmai képességem, és azt meghazudtoló 
módon mindenféle előkészítés nélkül, gazdasági számítások nélkül kell nekem a privatizációt 
felügyelnem, koordinálnom?  

 
ELNÖK: Hanó Miklós! 
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Vendégeink! Én is meg 

tudnám dicsérni Horváth Mihály urat az elmondottak miatt, de azt is látom, hogy ez a jól 
sikerült elmondása keserűséget is tükröz, mert az a szándék, ami ott volt, hogy termelői 
kézben legyen feldolgozó, ami egyébként Dániában, Hollandiában és  a régebbi európai uniós 
tagállamokban jól működik, itt megfeneklett. És a megfeneklés egyik oka az volt, hogy az 
üzemi eredmény 700 millió volt, de az adósságteher másfélmilliárd, ami viszont nyomasztotta 
a továbbiakban a rendszert. Erre tudnám azt mondani, az egyik barátom mondta, hogy 
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kimentek a tankok, bejöttek a bankok, tehát a teher azért mindig valahogy rajtunk van. Én úgy 
gondolom, hogy ebben a mai világban egyre jobban felismerjük, és miért is vagyunk mi itt 
mint bizottság, csak egy mondatot erről: mert drágább lett a cukor, az itt élő magyarországi 
embereknek, főleg a szegényebb embereknek szinte nagy terhet jelent, de minden élelmiszer. 
Úgy gondolom, hogy maga az élelmiszer egy nemzetnek stratégiai kérdés. És vannak olyan 
stratégiai ágazatok, amiket jó saját kézben tartani, és ha kell, még állami segítséggel is úgy 
szabályozni, hogy az itt élő lakosságnak egy élhető országot biztosítsunk. Ez is része kell 
hogy legyen. És én egyre inkább azt tapasztalom, hogy a privatizációnak egy jelentős része 
piacszerző privatizáció volt, és volt benne egy jelentős pénzügyi kényszer - ezt a múltkor 
Raskó úrtól hallottuk -, és amit Suchman úr mondott, illetve amit nem mondott ki, a mögött 
szerintem valahol ez cseng, hogy az összeomlás szélén mozgó államnál a pénzügyi bevételek 
szinte kötelezőek voltak. Hisz mondott olyat Raskó úr itt a múltkor, hogy 2 milliárdos bevétel 
azért kellett azonnal, merthogy mit tudom én mit márciusban tudjanak fizetni. Szóval ezt, 
hogy egy rövid távú program vagy gondolkodás után egy hosszú távra vagy száz évre tönkre 
tett gazdaságot idézzünk elé, ez nem biztos, hogy szerencsés volt, de lehet, hogy arra gondolt 
a Raskó úr, hogy ahova, amelyik piac irányába indultunk, onnan volt itt egy ilyen prés, hogy 
ezekbe a dolgokba belekeveredjen az ország, mert pénzügyi kényszerrel szinte zsarolni 
lehetett. Nem tudom, nem erre gondoltál? Majd elmondod, hogy ehhez illeszkedik-e.  

De nagyon nagy hiba volt - és ez is tény - az élelmiszeriparon, jobban mondva a 
kereskedelmen belül az áruházláncok beengedése, ami ezt az úgynevezett üzemi árat is 
jelentősen csökkentette. Mert látjuk, az áruházláncok mindig szinte a termelői ár alatt vesznek 
meg élelmiszereket, ami az üzemi nyereséget jelentősen tudja csökkenteni. Tehát itt egy elég 
összetett dolog van, de én csak ebbe tudom ezt beleilleszteni. És hiányolom - és ezt 
mondanám azért Suchman úrnak -, hogy ha a pénzügyi segítséget, ha lett volna, lehet, hogy 
nem volt, én nem tudom, de ha megkaphatta volna az a Nyugat-Európára is stimmelő termelői 
háttérrel is működő üzem, akkor lehet, hogy az lehet, hogy mégis csak termelői kézben 
maradna.  

Amit még itt szeretnék tudni - mert ez a lényege az egésznek, lehet itt mutogatni 
össze-vissza, aztán ki mire emlékszik 15-20 év kapcsán -, hogy mi legyen a jövő, tehát hogy 
mit csináljunk a cukorügy irányába, hogy milyen irányba menjünk, mert ez volna a 
leglényegesebb ebben az egészben, hogy érdemes-e még üzemet csinálni. Mert ahogy 
Horváth urat hallgattam, lehet, hogy nyers cukrot kellene venni, és azt feldolgozni. De lehet, 
hogy nem tudunk annyira öntözni, nem olyan csapadékos rész Magyarország területe, de azért 
a napsütötte órák száma jó, a répa cukortartalma, gondolom, elég jó szokott lenni bizonyos 
évek kivételével, tehát a lehetőséget meg tudnánk teremteni, és akkor próbáljuk már abba az 
irányba mozgatni a dolgokat! A mi bizottságunknak ott lehet eredménye, ha a jövőre nézve 
tanulságokat is leszűrve tudnánk valamit előbbre mozdítani az itteni tapasztalatok alapján. Azt 
hiszem, hogy elmondtam mindent.  

Az állami szerepvállalásra meg még egyszer mondom: az, hogy privatizálni kell, mert 
lehet, hogy jobban működik, lehet, de vannak bizonyos dolgok, és Angliától kezdve látjuk, 
hogy egy csomó privatizált nagy vasúti meg egyéb dolgoknál térnek vissza az állami 
szerepvállalásra. Tehát az államnak és a mindenkori kormánynak a szerepe abban, hogy 
stratégiai kérdéseket jó irányba mozgassuk, szerintem fontos. Köszönöm.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Ivanics Ferenc! 
 
IVANICS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Vendégek! Tisztelt 

Bizottság! A mai bizottsági ülés kimondottan érdekes volt abból a szempontból, hogy a két 
előadó milyen kontrasztosan jelenítette meg a véleményét: volt egy részletekbe menő előadás, 
és volt egy nagyobb ívű ismertetés. Azt gondolom, a bizottság munkáját nagyban segítette az 
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a felkészültséget, amivel Horváth Mihály érkezett ide, szerintem összesen nem volt itt ekkora 
paksamétával a többi előadó, mint ő egyedül ezen a mai bizottsági ülésen, és nyilvánvaló, 
hogy beleláthattunk a folyamatokba az Ácsi Cukorgyár történetén keresztül, s amiket a 
korábbi előadásokon keresztül érezhettünk, azok itt konkrét bizonyítást nyertek.  

Az egyik ilyen megállapítás - többen is elmondták - gyakorlatilag az, hogy az állam 
nem találta meg a szerepét. Ez még ’90 elején nagyjából érthető, hiszen az országot akkor 
veszi át az új kormány, próbálja a helyét keresni, és - ahogy a korábbi előadók is elmondták - 
olyan másfél-két év után kezdik felfedezni, hogy mi is az, amit itt villámgyorsan lépni kell, ez 
megerősítést nyert abban, hogy az akkori privatizációs gondolkodásban elindult az, hogy 
valamilyen magyar tulajdonosi részt is meg kellene erősíteni. Ez ’94 után borul, amikor jön az 
új kormány, és részint Suchman Tamáshoz is kérdés, hogy hol veszett el ez a fajta szemlélet, 
miért veszett el ez a szemlélet, hogy a magyar tulajdonosi oldalt kellene megerősíteni. Hiszen 
láthatjuk, hogy ez a kulcsmozzanata a cukoripar történetének.  

Az előadásokon keresztül - kettőt meghallgatva - egy érdekes költői kérdés is 
elhangzott Horváth Mihály részéről, amit aztán később Suchman Tamás megválaszolt. 
Szűkebb hazámra és a Petőházi Cukorgyár esetére gondolok, hogy miért pont a Petőházi 
Cukorgyárnak kellett bedőlnie, amikor a legjobb minőségű cukrot tudta előállítani, és 
Suchman Tamás gyakorlatilag elmondta, hogy nem megfelelő lobbierők álltak Petőháza 
mögött, ezt implicit módon említette a somogyi lobbierő kapcsán. Azt gondolom tehát, hogy 
ez a kis mozzanat is bizonyítja, hogy gyakorlatilag az ágazat technikai felkészültsége a 
legkisebb szerepet játszotta az itteni folyamatokban, és ezért lehetséges az, hogy egy jól 
működő gyár áldozatul essen ezeknek a háttérben zajló folyamatoknak, amelyekre Suchman 
Tamás utalt. (Font Sándor, a vizsgálóbizottság társelnöke elhagyja az üléstermet.) 

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

 
Konkrét kérdésem lenne a cukorrendtartással kapcsolatban Horváth Mihályhoz, hogy 

érzése szerint miért nem fogalmazódott meg. Mondta, hogy többször bombázták a 
minisztériumot, de mi az oka, mi lehetett az oka annak, hogy nem került bevezetésre ez a 
szabályozás? Időhiány volt, a szándékkal voltak gondok, vagy nem lehetett pontosan látni? 
Ön a másik oldalon ülő hogyan érzékelte ezt? 

Suchman Tamáshoz is lenne egy kérdésem. Többen feltették már itt azokat a 
kérdéseket, amelyeket én is megfogalmaztam magamban, de van egy konkrét kérdésem is. 
Lehet, hogy én nem értettem világosan, de azt említette, hogy a privatizációs folyamatnak a 
16 százaléka volt az, amit ő végigvitt, ez viszont nem korrelál azzal a számmal, amit mondott, 
hogy 1712 döntésből 1134-et ő hozott meg, ez erős 50 százalék fölött van, 60 százalék 
környékén. Hogy jön ki akkor ez? A 16 százalékot hogyan kell érteni, meg hogyan kell érteni 
az 1134-et? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Ha jól tudom, Sáringer képviselő úr gondolt még 

kérdezni. Tessék! 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót. Én inkább 

kiegészíteném a Hanó képviselőtársam által elmondottakat, annyival, hogy ő feltett egy olyan 
kérdést, hogy mi a véleménye a jelenlévőknek a magyar cukoriparról - eddig a kérdés 
tökéletes -, meg hogy a jövőjét hogyan képzelik a magyar cukoriparnak. Én nagyon szívesen 
végighallgatom mindenkinek a véleményét a tapasztalatok tükrében, de ha nem fogadom meg 
azokat a tanácsokat, remélem, senki sem fogja felróni nekem, mert én úgy vagyok vele, hogy 
ez a cukoripar oda került, ahova került, és azt hiszem, azért jöttünk össze, hogy feltárjuk 
azokat a visszásságokat vagy mindegy, majd meglátjuk, hogy mit, amelyek miatt idekerült a 
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magyar cukoripar, és a tanulságokat - akinek nem inge, ne vegye magára - szerintem azok 
vonják le, akik nem vettek részt ebben a folyamatban! Ettől még nem lesz cukor, de azt is 
tisztáztuk az előző ülésen, hogy Magyarországnak nem volt a cukoriparral kapcsolatos 
stratégiája, holott stratégiai üzletágról van szó. (Hanó Miklós: Ezt mondtam.) Igen, innen, 
Miklós, stimmel a dolog. Mindenáron fenn kellett volna tartani a cukoripart Magyarországon, 
veszteségek árán is, hiszen attól stratégiai egy üzletág, ha annak tekintjük. (Font Sándor, a 
vizsgálóbizottság társelnöke visszatér az ülésterembe.) 
 

(Az ülés vezetését Font Sándor, a vizsgálóbizottság társelnöke veszi át.) 
 
Én olybá veszem azt, amit Suchman Tamás úr mondott, hogy a pénzügyi háttér is 

kivonult mögüle - többen is mondták egyébként -, hogy pont azért vonult ki, hogy kikészítse 
az ágazatot, pontosan ez volt a célja. Ezért nem adták oda azokat a pénzösszegeket, amelyeket 
oda kellett volna adni. És azt tartom bűnnek, hogy ebben voltak partnerek, és nézték, és nem 
próbáltak más eszközökhöz nyúlni és hangosabban megszólalni.  

A kérdés az lenne, hogy kik voltak azok, akik a cukoripar érdekében egyáltalán 
felemelték a szavukat ebben az időszakban - mert én nem hallok ilyenről egyáltalán, tehát 
olyanokról, akik hangosan mondták volna, hogy adjunk pénzt, tartsuk meg, csináljuk tovább -
, és kik voltak azok, akik ennek ellenére ellene tettek? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Parancsolj, Oszkár!  
 
MOLNÁR OSZKÁR (független): Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon röviden két 

gyakorlatias kérdést szeretnék Horváth úrhoz mondani, ha tudja ezeket az adatokat. Vannak-e 
ismeretei arról, hogy cukoriparban történt folyamatok miatt körülbelül hány munkahely szűnt 
meg magukban a cukorgyárakban, illetve hány cukorrépa-termesztőnek kellett befejezni ezt a 
tevékenységet? És egy másik, tényleg csak érdekességképpen kíváncsi vagyok rá, hogy 
körülbelül meg tudná-e mondani, hogy mondjuk a Szerencsi Cukorgyárat ma, mai árakon 
mennyiből lehetne újjáépíteni, illetve felépíteni? Ugyanazzal a kapacitással.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is kérdeznék konkrétan három területre. A Magyar 

Cukor Rt.-ben volt öt úgynevezett B sorozatú jogosítványunk, részesedésünk, az államot 
mondom a többes számban, ami elég komoly felhatalmazást adott abban az időben, többek 
között a beszámoló elfogadását vétózhatta, a könyvvizsgáló kinevezésével vétójoggal 
rendelkeztünk ezáltal az állam részéről, valamint garantálta egy felügyelő bizottsági tag 
delegálását. Ezt a jogosítványt ugyanakkor a ’96. évi eredmény, beszámoló elfogadásakor a 
beszámolóban leírtak szerint megszüntette. Tehát az állam ahhoz járult hozzá, mert elfogadta 
a beszámolót, megvétózhatta volna a jogosítvány alapján, de ahhoz járult hozzá, hogy erről a 
nagyon súlyos három jogosítványáról lemond. Ennek mi volt akkor a logikája, mert ugye itt 
azért aggódtunk, hogy az állam végre felismerte, hogy legyen tulajdonosa egy ellensúlyt 
képező cukorgyári konzorciumnak. De ezen jogosítványairól lemond. Ez persze nagyban 
hozzájárult utána a további fejleményeknek, ezt tudjuk. A második kérdésem az lenne, hogy 
egyáltalán az állam mint tag miért járul hozzá ’97-ben a tulajdonosi tőkeemeléshez. 
Egyértelmű volt, hogy ezek kiszorítják az államot, akkor már ugye az Agrana  társként 
belépett, és hát ott el is kezdte a tőkeemelést 2,3 milliárddal, majd utána 1,3 milliárddal, ez 
félévben belül ’97-ben megtörténik. Tehát miért járul hozzá a tulajdonosi tőkeemeléshez a 
magyar állam?  

A harmadik kérdésem pedig arra irányulna, hogy volt az a ’95. évi XXXIX. törvény, 
ez az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyonról szól. Rendelkezik ott egy elég meglepő 
fordulattal arról, hogy ha 25 százalék alatti részesedéssel rendelkezik az állam bármelyik 
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vállalkozásban, akkor ilyen esetben az ÁPV Rt.-nek, aki kezeli ezt az állami vagyont, 
kötelessége vételre felajánlani ezt a 25 százaléknál kevesebb állami tulajdont, a társaság többi 
tagja, illetve a társaság egésze számára. Magyarul ez azt jelentette, hogy amikor már kezdtek 
bennünket kiszorítani a tőkeemeléssel, ezzel a törvénnyel még kőkeményen ahhoz is 
hozzájárult az akkori törvényalkotó, hogy egyetlen egy tagja, részese, résztulajdonosa ne 
legyen, mert az ÁPV Rt.-nek önmagának a törvény miatt kötelessége volt, lecsökkent ugye 25 
százalék alá a részesedés, innentől kezdve köteles volt az állam felajánlani a társaság többi 
tagjai, illetve a társaság számára a tulajdoni részt. Azaz semmilyen információt a 
későbbiekben nem kaphatott a résztulajdonában álló cégről. Ugye nem lettek volna 
lényegtelenek, hogy milyen belső információk kerülhetnek napvilágra egy társaság belső 
életében. Tehát miért volt ennek értelme, a 25 százalék alatti állami tulajdon kötelező 
felajánlásának a többi társasági tagok részére?  

Itt akkor megállnánk a kérdezésekkel, és a szót átadom a két meghallgatottnak. 
Döntsék el önök egymás között, hogy hogyan kezdik a válaszadást.  

 
HORVÁTH MIHÁLY volt vezérigazgató (Magyar Cukor Rt): Köszönöm a szót, 

elnök úr. A kérdések sorrendjében igyekszem válaszolni, bár vannak átfedések a kérdések 
között.  

Magyar Zoltán kérdése. Első: rendtartás miért nem lett? És ezt más is kérdezte itt a 
végén. Ivanics Ferenc például. Nem tudom. Szóval a mai napig nem tudom erre a választ, és 
ez a kulcskérdés. Kétségtelen tény, hogy nyilván nehéz nekem röviden beszélni a történetről, 
nehéz szintetizálnom, hiszen tulajdonképpen kevés olyan élő szereplő van ma a magyar 
cukoriparban, aki annyi időt ebben a részben végigélt a cukorgyártásban és oly módon a 
Magyar Cukor Rt.-ben mint én, ezért sok az információm, de erre a kérdésre a mai napig nem 
találom én sem a választ. Ugye ön a kérdés mellé tett egy pár feltételezést, hogy én mit 
válaszolnék erre. Én azt gondolom, és elnézést, egy kicsit nyersebben fogok fogalmazni, hogy 
ekkora hülyeség nincs. Tehát nem lehet.  

A cukorrendtartásról első alkalommal Gergátz Elemérrel mint miniszterrel tárgyaltunk 
az ő irodájában. Emlékszem rá, még fröccsöztünk is, egészen meglepett, hogy fröccsel kínál, 
de ez nagyon jólesett egy agrárostól, számomra nem volt szokatlan, aki répatermelők körében 
járva, a répaszerződést sokszor úgy kellett rendeznünk, hogy az egészségemből is részben 
áldozni kellett. Tehát nem tudom megfejteni a mai napig az információval, amellyel én 
rendelkeztem, csak úgy mutatok egy könyvet, miért hoztam magammal, ez a Zucker 
Wirtschaft, a Sugar Economic, az Európai Cukorrendtartás. Ez a ’95-96-os, ez persze minden 
évben megvan. Tehát ha valaki esetleg nem olvas újságot, de aki hivatalból az agrárügyek 
irányításában részt vesz és hivatalos politika, hogy az Európai Cukorrendtartást kell átvenni, 
annak elég furcsa lenne, hogyha nem tudja, hogy ez mit jelent. De nem tudok megnevezni 
semmilyen olyan pontot, ahol egyértelmű választ kaptam volna, hogy miért nem.  

Elhangzottak olyan magyarázatok, hogy pillanatokon belül felszámolja az Európai 
Unió a cukorrezsimet, tehát  nem lesz. Tehát fölösleges nekünk most ebbe belemenni. 
Továbbá úgyis sok a cukorgyár, már hivatkoztam itt a Raskó Györgyre, ő ’91-ben nyilatkozta, 
hogy másfélszer annyi cukorgyár van, mint amennyi kell. Nem tudom, honnan veszi ezeket az 
adatokat. A történetről írt könyvét is újra kell írnia, hogyha ezekben ilyen adatok vannak, mert 
gyakorlatilag semmi nem jó benne, azt gondolom, de most egyszerűen az az ítélőképesség, 
amely ezekből a nyilatkozatokból kiviláglik, ott nekem valami nem stimmel, de nem tudom a 
választ, mert nem tudok egy pontos pontot mondani, hogy itt valaki megmondja azt, hogy 
miért nem. Volt egy ilyen válasz, és akkor Magyarország még bajnokként beállt, emlékezzünk 
rá a keynesi csoportba, amely azért küzdött, hogy lebontsuk az exporttámogatásokat a 
világban. Az USA-val együtt álltunk be ebbe az Ausztráliában szerveződött csoportba páran, 
hogy az európai uniós rezsimeket megtámadjuk. 
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Ez eléggé nonszensz elképzelés volt, miközben azért Magyarországot földrajzilag elég 
jól el lehetett helyezni, hogy hol van és hová tartunk. Ebben akkor nem igazán volt kétség, 
hogy az Európai Unióval valamilyen csatlakozás az, ami az ország előtt áll. Nincs 
magyarázatom rá. Nincs. Tehát nem tudok hiteles, egyértelmű magyarázatot. Mint ahogy 
többször hangsúlyoztam, az volt a másik kérdés, hogyha van tőkeemelés, akkor maradt volna 
a Magyar Cukor Rt. mint sikeres termelő. Én úgy gondolom, hogy a dolog nem a 
tőkeemelésen múlik elsősorban, átmenetileg akkor a tőkeemelés a versenypozíciókban 
maradást segítette volna elő. De szabad árak voltak, hogyha akkor a versenyt továbbélezzük, 
akkor a répaföldön, meg a cukorvevőknél is ugyanúgy folytattuk volna tovább, tehát azt a 
tőkét is feléltük volna pár év alatt. Ez ellen egyetlen védelem volt, az Európai Cukorrendtartás 
bevezetése. Valakinek volt egy ilyen kérdése talán, de majd visszatérünk rá, Józsa István 
kérdezett a cukorrendtartásról, majd akkor többet erről a részéről. 

Tehát a tőkeemelés gyakorlatilag nagyon fontos momentum volt. Ha versenyt futunk a 
dologgal, és azt reméljük, hogy az agrárkormányzat belátja, felismeri - a második 
kormányzatnál tartunk már -, ha felismeri akkor, hogy a rendtartással ilyen pozíciókat 
szerezhet vissza, amit az első nem ismert fel, sok mindent igen, változtatott, de ezt nem, a 
másodikban ha ezt felismerik, megteszik, akkor gyakorlatilag kihúzhattuk volna addig, az 
jelenthetett volna valamit, de tartós megoldást önmagában nem, tehát nem lett volna elegendő 
megoldás.  

Volt-e bezárási kritérium? - kérdezte Horváth István, és Sarkad, Mezőhegyes példáját 
említette. Itt van előttem a szerződés, amit Csepi Lajossal kötöttünk, a miénkben például 
bezárási kritérium nem volt. Annyi volt, hogy 3 éven keresztül fel kellett vállalni bizonyos 
foglalkoztatást. Ha számolunk, ez ’94-95-96 volt, de ha másképp számolunk, kampányban, 
akkor is ’94-95, ’95-96, ’96-97, gyakorlatilag ezeket, már amikor már nem mi vagyunk 
pozícióban, akkor is tartotta az Agrana is. És én úgy emlékszem, hogy ’98 tavaszán 
következett be - én már akkor nem voltam, én ’97 nyarán elmentem -, hogy az Agrana a 
Kabát vezető akkori Eastern Sugarnak gyakorlatilag eladta a két cukorgyárat, de bizonyos 
értelemben a répatermesztés kötelezettségével is egy bizonyos ideig. Ebben a dologban, most 
nincs nálam dokumentum, és nem akarok improvizálni vagy marhaságot mondani, de amikor 
az Agrana bejött a Magyar Cukorba, akkor ott biztos voltak megállapodásban, és más 
összefüggésben, esetleg ha Suchman Tamás nem emlékszik erre, én kisegítem ebben… 
(Derültség.) Nem volt ott mindenhol, nem azért mondom. Tehát ott volt egy háromoldalú 
előkészítés, amit én jobban láthattam, mint ő miniszterként, kicsit több információm, 
rálátásom volt. Gyakorlatilag ott a miáltalunk vállalt kötelezettség 200 fő volt gyáranként 
3 éven keresztül, és ez lejárt, tehát amikor eladta, akkor ez a kötelezettség már nem élt. Ennyi 
volt, amit az ÁVÜ felénk előírt. Sarkad és Mezőhegyes tehát ezek után került át, és abban a 
pillanatban be is zárták.  

A másik kérdés, hogy lemondott-e 30 százalékos kvótáról az állam. Én gyakorlatilag 
szó szerint - itt van a levelem, szívesen megmutatom, még Raskó Györgynek írtam először, 
aztán már nem is tudom hányszor mindenkinek, mindent megpróbáltam, amikor még 
államtitkár volt - azt mondtam, hogy ez a kvóta az állam számára bevételi lehetőség, eladható, 
vehető, ezt meg kellene tartani, és reorganizációs alapot lehet képezni belőle arra, hogy a 
bezárt cukorgyárak térségében segítsék az embereket vagy a termelőket, aki áldozatul esik. 
Igen, ezt elbuktuk, ezt elbuktuk.  

Kormányzati felelősség megnevezése. Én azt gondolom, hogy ez bizonyos értelemben 
egyszerű, bizonyos értelemben nehéz. Egyszerű a tekintetben, hogy a politikai felelősök. Én 
személy szerint úgy gondolom, az én számomra a fő kérdés nem a privatizáció, mert az, azt 
gondolom, egy másodlagos ügy, az egy elkerülhetetlen dolog volt, ezt a társadalom 
kikényszerítette a politikából, annak egyszerűen meg kellett történnie. Hogy kihez került, az 
nem teljesen mindegy, de ennél sokkal fontosabb lett volna az ágazat szempontjából a 
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rendtartás, ezért én az agrártárcák politikai vezetőit, minisztereit teszem elsősorban felelőssé, 
és az államtitkárokat, akik akkor voltak. Nekik, az államtitkároknak szakmailag kellett 
tudniuk, hogy milyen rezsimek működnek - és majd akkor a rezsimről még lesz egy-két szó, 
ami értelmezi, hogy mi a lényege. Ezek a felelősei, akik politikai vezetők voltak, azok voltak. 
Én elsősorban az agrártárcát gondolom annak. Az én számomra ez a kulcsmomentum ebben.  

A jövőre vonatkozó javaslat. Én részben szkeptikus vagyok, voltam, mondjuk úgy, 
egészen az elmúlt hónapokig, de ismét volt egy cukoripari találkozó, ez most Kaposváron volt 
- mert hol lett volna? -, Kaposvárra mentünk, hogy lássunk cukorgyárat, és bizony még 
nagyon sokan élnek azok közül, akik még tudtak cukrot gyártani, tehát még léteznek olyan 
szakemberek, akik tudnak cukrot gyártani. A lehetőség pedig, azt gondolom, egyértelműen 
Kelet-Magyarország, tehát én azt gondolom, bármilyen furcsán fog hangozni - úgy nézzenek 
rám, hogy én közgazdász vagyok, és nem vegyészmérnök, aki a cukortechnológiához ért, 
vagy nem agrármérnök, aki a répához ért, de a struktúrában gondolkodáshoz valamennyire 
talán értek -, én azt gondolom, hogy Kaba és térsége lehet kiváló hely arra, hogy adott esetben 
Magyarországon egy második cukorgyár felépüljön. Ha valamelyik ország megszerzi a kvótát 
ehhez, ha újraosztják, esetleg bővítik az EU-ban a kvótát, akkor ott lehet. Én azt gondolom, a 
realitás az, hogy a Dunántúlon működik Kaposvár, amely gyakorlatilag ellátható répával, és 
Kelet-Magyarországon lehetne, azt gondolom, az ország szempontjából ez lehetne egy 
érdekes megoldás. Nyilvánvaló, hogy még ott is megvan a répakultúra, a cukorgyári 
szakemberek meg könnyen mozgathatók, mert ha föld van - az helyhez kötött -, termelő ott 
van, az tudni fogja, még most is tudják, vannak emberek, tehát most még biztosan lehet ebben 
valamit kezdeni. (Sáringer-Kenyeres Tamás: És mennyibe kerülne?) Én nem tudom, de azért 
hallottam becslést nálam ehhez jobban értőtől, itt volt Zsigmond András, ha jól emlékszem, ő 
ezt 80-100 milliárd forintra tette, ennyire tették mások is nekem most Kaposváron, mert 
rákérdeztem, mert tudtam, hogy majd jövök ide - én ezt most nem tudom pontosan megítélni -
, de ez csak magának a gyárnak a fizikai létrehozatala és felépítése, tehát maga a közvetlen 
beruházás. A kvótaszerzés adott esetben nincs benne. Ha azt az ország ingyen megszerzi…  

Ne felejtsük el, pénzt kaptunk az EU-tól a kvótavisszaadásért, tehát ugyanazt a kvótát 
nyilván nem adja ide, mert nincs kitől elvenni. Ha az EU bővíti a kvótát, akkor ott egy 
verseny lesz, hogy kinek hogy van, és nem tudom, hogy ingyen hozzá lehet-e jutni. A 
75 százalékos kvótafeladás lehet egy érv talán, hogy nekünk most esetleg többet kellene 
visszakapnunk. Olyan országok adtak vissza kvótát, amelyekbe ha elmegy valaki, akkor 
gyakorlatilag szikár földeket lát, mert olyan az időjárás, tehát a déli államok főleg.  

Józsa István kérdezte a cukorrendtartás és a dömpingár dolgát, hogy miért csináljuk 
ezt. Itt szeretnék egy momentumra visszatérni. Ahogy mondtam, a kontinentális zárlat óta 
kitalálta Tessedik Sámuel és mások, hogy répából lehet cukrot csinálni, nádcukrot - ez a 
hivatalos neve a répacukornak, hogy nádcukor, ugyanaz az anyaga, a szacharóz, ezek szinte 
vegytisztán ugyanazok -, ezt lehet csinálni. Igen ám, de drágábban. Akkor ezt úgy lehet 
megoldani, hogy védekezünk a másik országból - nevezzük a piacot országnak! - jövővel 
szemben. Ezt hogyan lehet megteremteni? Az árszintet valamilyen módon úgy kell 
megállapítani, hogy alulról limitálva, felfelé sem bátorítva, hogy gyakorlatilag van egy 
limitár, amely garantálja a termelési képességet, egészen addig a szintig, hogy érdemes legyen 
annyi répát termeszteni, hogy azt biztonsággal megtermeljük, illetve a kiszámíthatatlanság 
miatt egy kicsit túltermeljünk. Ugyanis nem lehet előre megmondani - vetésforgó van, más 
földekbe kerül a répa, nem pont ugyanakkor területre -, hogy milyen időjárás lesz, ami idén 
volt, sokaknak esetleg nem tetszett, de a répának piszkosul, tehát magas a cukortartalom, 
lényegesen több répa terem ugyanakkora földön, lényegesen több cukor, zöldcukorhozam van 
benne, ezt a cukorgyárban ugyanúgy feldolgozzák, sokkal több kristálycukor kerül a raktárba, 
sokkal több. A másik évben meg fordítva van. Valamelyest tehát egy kicsit fölé kell termelni, 
azt exportálni kell, de az nem túl nagy volumenű, és akkor erre exporttámogatást kell adni.  
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Az EU ’68 óta - tessék belegondolni! -, 1968 óta úgy oldja meg, hogy nem a közösség 
táplálja, hanem a cukorrezsim - természetesen közösségi politikai döntésre - a lakosságra adja 
ezt a terhet közvetlenül, mégpedig a cukor árában. A cukor ára úgy van meghatározva, hogy 
abból a cukorgyárak és a répatermelők tagdíjat fizetnek, ez be van építve az árba, a kötött, 
alulról limitált árba, és ez a tagdíj belekerül egy zárt kasszába, és ebből a kasszából fizetik azt 
a többletexportot, amit adott esetben meg kell támogatni. Ezt hívják „B” kvótának. Az „A” a 
belső fogyasztás, a „B” kvóta - 20 százaléka volt körülbelül, az új rezsimet nem ismerem 
annyira -, 20 százalék „B” kvóta, és ami „C” kvóta a felett terem, azt mindenki saját 
kockázatra és saját veszteségre adja el. Ez a rezsim ott ’68 óta működik, és így működik. 
Tehát nem kell kitalálni, csak be kellett volna vezetni, de ennek ez a lényege, hogy van egy 
akarat, hogy most akarjuk-e csinálni vagy veszünk Kubából cukrot. Magyarországon ezt 
megcsinálták a ’70-es években, csak amikor 1500 dollárra felment hirtelen a cukor világpiaci 
ára, akkor a kubaiak nyetet mondtak, és nem hoztak ide cukrot. A „nyet”cukrot elvitték 
máshová, eladták jobb áron, mert ugye itt a KGST-ben kötött, nem tudom, mire cserélték el, 
valamit biztos adtunk cserébe, nem tudom, megtanultuk belőle, hogy ezt nem így kell 
csinálni. Szerencsésebb dolog, ha tartósan magunk csináljuk. Európa ezen az állásponton van. 
Mi nem lóghatunk ki, mert abból nem lehet megélni, hogy én megveszem mások cukrát, tehát 
valamit termelnem kell, van földünk, művelnünk kell. A répa egy igényes kultúra, aki itt 
agrárvégzettségű, az jobban tudja, hogy az egy komoly dolog. Sokkal komolyabb mint 
elszórni a magot, és akkor kijön belőle a gabona. Nem ugyanaz a műfaj, szerintem. De 
bocsánat, nem akarok senkit sem megsérteni, de úgy gondolom, hogy a répatermesztés a 
mezőgazdaságban nehézipar, óriási invesztícióval, géppel, szakmával, mindennel. Tehát ha 
erre ráálltak már és tudták, kár volna feladni. Legalább addig, amíg versenyképes. Tehát ezt 
hordozza ez az ár, amit nem az álam ad oda, hanem megteremti azt a rezsimet, hogy minden 
egyes fogyasztótól levesszük ezt a sápot, amit az árba beépítettünk.  

Igen, volt a magyar cukorban állami részesedés ’95-97-ben, most a mértékét nem 
tudom, mert változó volt, mert ugye ott volt egy fúzió, és akkor az áttranszformálódott, ez, 
úgy emlékszem 40 százalék körül volt. Ezért is szólítottuk meg a tulajdonost, egyik 
tulajdonos a másikat, mert nem tudtunk megoldást találni. Mint tulajdonost szólítottuk meg, a 
reorganizációs alapból léteztek ilyenek, de nagyon korlátozottan. A Suchman Tamás nyilván 
jól mondta, hogy ez egy nagyon korlátozott dolog volt, hát mi szerettük volna, ha abból jut 
nekünk. Hát nem jutott. Ezt csak így tudom regisztrálni. Sáringer-Kenyeres Tamásnak akkor 
nem kell válaszolnom, mert ez elhangzott.  

Kik emelték fel a szavukat? Hát nagyon sokan. Ezért nagyon sokakat megszólítottunk, 
a parlamentben megszólaltak, tehát millió helyen. Az eredmény azt mutatja, hogy ez kevésbé 
működött. 

A mindenkori illetékes mezőgazdasági bizottsági vezetők, Orosz Sándor például, de 
megkerestük a Raskó Györgyöt, a pénzügyekben nem járt sehová, mint mondtam, és bocsánat 
tegyük helyre, a Kocsis András emlékének is tartozunk annyival, hogy ő nem Kovács, hanem 
Kocsis volt. Ennyiben emlékezzünk meg róla, mert itt helytelenül szerepelt a jegyzőkönyvben 
a neve.  

EU és magyar ár. Előkerestem egy régebbi papíromat, amit ’95-ben 
cukorrendtartásként írtunk, hogy ezt kellene csinálni, Cukorpolitika és cukorrendtartás. Akkor 
úgy néztek ki az árak, hogy Nyugat-Európában 96 forint volt egy kilónak a termelői ára, 
Magyarországon 64 forint volt akkor. Látjuk az arányokat. Ha valaki elkezd a répába 
belegondolni, magot, gépet, mindent az agrárkultúrában, de a cukorgyártásban is 
gyakorlatilag néhány edényzet kivételével mindent nyugatról vettünk ugyanolyan áron, mint 
ahogy a konkurensek Nyugat-Európában, csak ők 90 valahány forintért adták el a cukrot, mi 
meg 64-ért. Nyilvánvaló, hogy tartósan a magyar cukoripar nem fog versenyezni. De ez olyan 
kérdés, hogy a fogyasztó nálunk elbírja-e vagy sem.  
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Termelés és egyéb kapacitás? A cukorrezsim. Kvóta van, tehát itt teljesen mindegy, 
milyen kapacitás volt, egy-egy csoportot megszereztek és megkaptak kvótát, az államok 
leosztották gyártónak, a gyártók pedig ezen belül gazdálkodtak a kapacitással. Gyakorlatilag 
volt olyan 25 év alatt az EU-ban, hogy x százaléka a gyáraknak megszűnt, de amelyek 
megmaradtak, azok kapacitását felnövelték. Mint ahogy nálunk is itt az történt, hogy még 
nem volt se kvóta, semmi, de Petőházán irgalmatlan kapacitásfejlesztés indult, a volt 
kollégáim Kaposvárt is felfejlesztették, hozzáteszem, engedély nélkül, de felfejlesztették, ez 
erős lobbitevékenység eredménye lehetett, de felfejlesztették, végül igazuk volt.  

A kapacitást úgy kell felfogni, hogy meg tudtuk termelni az országban a fogyasztáshoz 
szükséges cukrot, és körülbelül annyit termeltünk. Hogy ez később úgy rendeződött volna, 
hogy koncentrálódik-e a gyártás kevés gyárban vagy például mi úgy terveztük az Ötökön 
belül, mert egy speciális helyzetben volt, öt gyár menedzsmentje és öt gyár répatermelői. 
Nyilván egyik sem akarta a másikat bezárni rögtön, hanem olyanokat terveztünk, hogy sűrű 
levet gyárt az egyik, a fehéroldali finomítás csak a másikban megy. Bizonyos folyamatok 
koncentráltak, de a répát továbbra is fel lehessen ugyanoda vinni, mert ez rengeteg 
többletkiadással jár, egyet bezárni, egyet meg felfejleszteni. Mi úgy gondoltuk, hogy ebből a 
64 forintból, ami eleve hátrány volt, nem futja. Nem megy. Miközben még terhelt bennünket 
az óriási kamat, amiről szó volt. 

Kitekintésünk. Egyetlen kitekintésem volt akkor, és ezt most is visszaigazolják a 
cukoripari találkozókon, cukorrendtartás. Nekünk egyetlen esélyünk van, a cukorrendtartás 
elérése. Akkor mindent megtudunk, hiszen a cukor eltartható, vevők voltak rá, tehát minden 
oldalról finanszírozható lett volna a dolog, ha azt látják a bankok, a bankrendszer, meg 
mások, hogy kérem, van itt 70 százalékban egy nagyon erős külföldi csoportosulás, három 
részből álló, de itt van egy 30, az gyakorlatilag stabilan áll. De ez adott volna perspektívát, 
szerintem, aki a cukorral közvetlenül foglalkozott, még jobban tisztában kellett lennie. Aki 
ágazati jelleggel foglalkozott, akkoriban ezzel tisztában kellett lennie.  

Lehet,  hogy rosszul írtam fel valamit az államra vonatkozóan, de az államnak is látnia 
kellett, ez a válaszom. Nem minden szereplőnek, nyilván az államnak meg kell osztani. Az 
agrártárca volt ezért felelős. Én odahelyezem a dolgot. 

A termelői tulajdonlás megfeneklett. Igen. Részben, bár a magyar cukron keresztül ez 
nálunk elég alaposan jelen volt, és még nagyobb mértékben jelen lett volna, hogyha az a 
tőkeemelés  a jelzett módon lebonyolódott volna, de hát az nem jött létre. De valamilyen 
módon a termelői tulajdonos a magyar cukorban most is jelen van. Jelen kell hogy legyen, ha 
csak azóta el nem adták.  

Érdemes-e répát termelni? Ez volt a másik kérdés, de azt gondolom, ez inkább ilyen 
felszólító jellegű volt. Ezért tettem fel én is. Itt nyilván átmenetileg, nem tudom, azért az EU 
elég nagy korlát, bár támogatási lehetőségek nyilván az EU-rezsimen belül sokkal kötöttebbek 
mint addig voltak, ezt nem tudom megítélni, önök erre jobban ráláthatnak, ha a szaktárcákat 
megkérdezik. Én ezt már nem látom jól, de egyet biztosan tudok, hogy én ugye a 
helyzetemnél fogva is elég elkötelezett voltam azért, hogy ez hosszú távon maradjon, és most 
is úgy gondolom, hogy ha nem termelünk, egy ilyen kultúrát feladunk, ez rendkívül 
beruházásigényes, tudásigényes, nem fogjuk tudni újratermelni. És annyi minden van már 
beszűkítve nálunk, igaz, hogy nem nő a népességünk, de gyakorlatilag nem lesz munkánk 
akkor, és ez tragédia.  

Hazai tulajdonlás erősítése, kérdezte Ivanics Ferenc, 1994-től, de ez inkább mint 
negatívum, hogy nem működött. Erre azt gondolom, nem is nekem kell válaszolnom.  

Petőháza miért? Hát igen. Vagy miért nem? Mi, akik nem értünk annyira a 
cukorgyártáshoz, úgy szoktuk mondani, hogy gyakorlatilag az örök bűnbak a répa. 
(Derültség.) A lobbi mellett érdemes a répát is megnézni. Mondom, számomra is meglepő, 
nemrég voltam Sopronban, és ott mentem el a gyár maradékai mellett. Mit mondjak? Érdekes. 
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Megdobbant a szívem. Előtte még Ács mellett is elmentem, az még rosszabb volt. Én tehát 
erre nem tudok választ adni, azt gondolom, hogy a répa lehet esetleg egy kérdés, ami a dolgot 
szakszerűen helyre teheti. Vagy dönteni kellett, hogy Kaposvár vagy Petőháza, és valamiért 
Kaposvár nyert. Lehet, hogy valaki ezt esetleg őszintén megmondja, de nem tudom, hogy 
lesz-e ilyen.  

Miért nem lett rendtartás? Elmondtam, nem tudom. Nem tudom.  
Molnár Oszkár kérdezte, hogy hány fő esett ennek áldozatul. A Magyar Cukorban 

akkoriban olyan 1800 fő dolgozott körülbelül, és ezt a többire is körülbelül ki lehet vetíteni, 
tehát be lehet szorozni mondjuk néggyel a cukoripari foglalkoztatás kapcsán. (Közbeszólás.) 
Mondom, a cukorgyárat. (Dr. Suchman Tamás: A cukorgyárat.) Kaposváron most 
dolgozhatnak vagy 200-an összesen, tehát… (Dr. Suchman Tamás közbeszól.) Plusz még a 
Magyar Cukornak vannak valami romja még a Budaörsi úton, pár ember van ott is, tehát 
gyakorlatilag ez a 250 az állandó foglalkoztatott, és akkor vannak a répatermelők. Azt én nem 
igazán tudom megítélni, hogy ez hány főt érint, mert nagyon nagy változáson ment keresztül a 
mezőgazdaság az én időmben is, megtöbbszöröződött a répát termesztők száma, tekintettel 
arra, hogy a föld részben kiosztásra került, és felbomlottak a nagytermelők, és nem mindig 
integrálódtak, tehát a 20-30 répatermelőből lett több száz egy körzetben, tehát meg nem 
mondom most, hogy mennyi maradt. Nem tudom. Egyrészt a hektárokból ki lehet indulni, 
hogy 100-120 ezer hektár volt akkoriban, most meg 40-50 jó esetben, volt, hogy 18 ezer 
hektár volt egy évben. Ez nagyon sok ember, nagyon sok ember, és a répaföldön meg még a 
szövetkezetek és a nagyobb üzemek is foglalkoztattak embereket különféle munkákkal menet 
közben, tehát voltak ilyen munkák is. Tehát ez nagyon sok embert érintett, nagyon-nagyon 
sok embert érintett.  

Szerencs mennyiből lenne felépíthető például? Először is Szerencs már nincs, tehát 
lehet, hogy újonnan Kabán kellene felépíteni Szerencset (Derültség.), de - még egyszer 
mondom - én nem foglalkoztam a gondolattal. Szakszerűen nem láttam olyan munkát, én nem 
láttam olyat, ahol ezt valaki szó szerint egy megfelelő költségbecsléssel, egy kalkulációval, 
egy projekttel felépítette volna, hogy tényleg mennyiből lehet ezt megcsinálni. De 
elhangzottak itt számok, mások megbecsülték, ez ilyen nagyságrend, tehát nagyon nagy 
nagyságrend.  

Itt csatlakozom - és majd Suchman Tamás vagy kiegészít vagy nem - ahhoz, amit Font 
Sándor kérdezett, hogy az állam miért ment bele a tőkeemelésbe. Amit én láttam, az az volt, 
hogy az állam akkor baromira örült annak, hogy a problémakör lekerült az ÁPV Rt.-hez, 
azért, mert akkor már egy kicsit szűkültek a szerepek, a Pénzügyminisztérium is a háttérben, 
számomra akkor úgy nézett ki; rendkívüli módon örültek annak, hogy van egy olyan 
vállalkozó, még ha az láthatóan a magyar piacon jelen lévő kishal volt is - Magyarországon 
kishal volt -, megette a nagyhalat, mert jóval kisebb volt Magyarországon addig az Agrana, ha 
a kukoricacukrot nem számoljuk ide; megette, mert tőkét hozott bele egy olyan befektető, aki 
Magyarországon jelen volt, és akkor azzal a tőkeemeléssel nincs feladat tovább, mert pénz 
nem nagyon akaródzott erre lenni, másrészt pedig nyilvánvalóan egy tehertételtől szabadult 
meg adott esetben akkor az állam. Az a gond, hogy a Magyar Cukor Rt. finanszírozását akkor 
hogyan fogja megoldani valaki, ez a gond lekerült akkor a vállakról, és ezzel a lépéssel, a 
tőkeemeléssel tulajdonképpen, úgy értem, a Magyar Cukor sorsa úgy került pozitív pályára, 
hogy ma is ez az egyetlen létező vállalkozás a cukoriparban, már a répacukoriparban, létezik, 
még mindig termel, tehát a döntés részben oké. Másrészről viszont én nagyon sajnálom, hogy 
nem én vagyok ott - az „én” alatt az Ötök Kft.-t, ezt az egész konzorciumot értem -, nem mi 
vagyunk ott, akik ezt visszük. Én személy szerint akkor - ahogy mondtam - kudarcként éltem 
meg, de jobb megoldásnak gondoltam annál, mintsem hogy mondjuk csődbe visszük a 
társaságot, és megvárjuk, amíg felszámolás, csőd lesz, és az egész hóbelevancot felszámolják. 
Valószínű, hogy az állami szereplő részéről is volt egy ilyen gondolat.  
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Azt én nem tudom megválaszolni, hogy tőkeemelés miért nem volt, ennek sok oka 
lehet, nincs elég pénz, ez állami döntés, mások is sorba álltak pénzért. Én azt mondom, hogy 
meg kellett volna tenni, ők azt mondták, hogy nem jutott rá. Egy biztos: hogy ezzel a lépéssel 
az Agrana viszont teljesítette, amit kellett, mert tőkét emelt, pénzt rakott bele, s a többi, a 
Magyar Cukor Rt. pedig megmaradt, nem az, ami volt előtte, de ami van, az legalább 
megmaradt. Én, aki megpróbáltam mindent elérni ebben a dologban - nem egyedül persze, 
mert volt, aki még akkor ott volt velem -, így láttam a tárgyaláson, megpróbáltuk, nem jött 
össze, és az Agranával meg így jött össze. És ebben akkor egy hármas megállapodás volt, 
ezért szóltam így bele, mert nem külön-külön, hanem hármas megállapodás volt az állam, 
köztünk és az Agrana között, tehát gyakorlatilag mind a három szereplő pontosan tudta akkor 
már - ez ’96-ban volt -, hogy mi fog történni. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Suchman Tamás, tessék! 
 
DR. SUCHMAN TAMÁS volt privatizációs miniszter: Kedves Barátaim! Azt hiszem, 

hogy legalább 16 válaszom lenne, de az elsőt hadd mondjam el, hogy a telefonom is ott van 
lenn, meg a kocsim is, mert azt gondoltam, hogy 1 óráig lesz ez a bizottság, és hogyha közben 
elviszik a kocsimat, majd azért arról tájékoztatlak benneteket, Sándor. (Közbeszólások, 
derültség.) Igen, akkor az elnök úrnak mondom, hogyha elviszik a kocsimat. (Dr. Józsa 
István: Nekem van még tartalékkeretem, elszámoljuk! - Horváth Mihály: Bocsánat, az enyém 
is ott van! - Derültség.) Én azt hittem, hogy 1 óráig leszünk, betettem a pénzt - most már 
kocsim sincsen.  

Szeretnék nagyon gyors lenni, mert látom, hogy elmegy az idő, tehát nagyon gyors 
szeretnék lenni, és mindenkinek a kérdésére - nem egyenként, hanem összességében - 
válaszolni szeretnék.  

Az első és a legfontosabb, hogy én támogatnám, hogy cukoripar legyen újra pluszban 
egy-két alkalommal Magyarországon. Miért? Mert kevés a munka. Én két vagy három héttel 
azután, hogy a miniszterelnök úr, Orbán Viktor miniszterelnök lett, és beszélgettünk, most 
már ötödik vagy hatodik alkalommal, mindig, amikor kezdődik az év, és a párt, azt mondtam, 
hogy tíz év alatt biztosan be lehet állítani egymilliót, tíz év munkaerő biztosan lesz, most azt 
mondom, hogy csak legyen száz, és a százból lehetne ezer, hogy legyen még kettő-három 
cukoripari gyár, hadd dolgozzanak az emberek szerintem, mert kellene, nagyon-nagyon sok 
ok miatt kellene ez Magyarországon.  

A másik, amit el szeretnék mondani, hogy én minden települést szerettem volna 
megvédeni, talán csak úgy sikerült - kétszer tárgyaltam, hogy Kaposváron tartsuk meg -, hogy 
mások nem voltak támogatók, tehát nem én, mások nem voltak. Ha én meg tudtam volna 
menteni Petőházát vagy bármit, akkor megmentettem volna. Nagyon sok beszélgetésünk volt, 
nyilvánvalóan nem tudom valamennyi részletet, de emlékszem ezekre a ’90-92-es és későbbi 
beszélgetésekre. Sajnos sok oka volt, amiért nem lehetett ezt megtartani, és nagyon sajnálom. 
És nem véletlenül jöttem el, mondhattam volna, hogy nem jövök, mert beteg vagyok, 
11 hónapja kórházban vagyok éjjel-nappal, hol ott vagyok, hol hazajövök, de ezt egy nagyon 
fontos dolognak tartom.  

A másik, amit mondani szeretnék, hogy 1772 cég van, amiről Szili Katalin szól vagy 
javaslatot tesz, én meg az 1112 vagy 1100-nál több döntésről beszélek, ami azt jelenti, hogy 
ennyi döntést hoztunk, volt, amikor kétszer vagy háromszor kellett egy-egy döntést meghozni. 
472 olyan cég volt, amely a három vagy a négy év alatt összeomlott nullává. Ott van a 
kalapom, három kalapcég volt, és ’91-ben már meg is szűntek a kalapgyárak, és nem akarom 
mondani, hogy az mindjárt 1500 embert jelentett, és a többi. Időm nincsen ezeket mindet 
felhozni, de nyilvánvalóan nem is kell.  
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Más is volt, minden megyében megpróbáltuk - én legalábbis MSZP-sként ’90-től 
kezdve - megmenteni az emberek munkahelyét, amit meg lehetett menteni. Csak a 
barátomnak mondom példaként, hogy egymilliárd kellett a húsüzem megmentéséhez. Kupával 
egyeztem meg 1991-ben, 2500 embernek maradt meg a munkahelye, most 1100-an vannak. 
500-an dolgoztak a cukorgyárnál Kaposváron. Ha nem mentettük volna meg, akkor az 500 
embert is elbocsátották volna. 1400 embert dolgoztatunk a Videotonban most már 19 éve 
Kaposváron, mert valamit lehetett tenni. De nem mindenki akarta. Nem tudom, az urak értik-
e. Nekem ez volt a dolgom húsz éven keresztül, hogy megmentsem az emberek munkahelyét. 

A bankról meg csupán csak annyit, hogy nekem az volt a dolgom régóta, hogy először 
a bankokat kellene megmenteni. Én elismerem, hogy döntöttem az OTP, döntöttem a posta, a 
külkerbank és majdnem valamennyi nagy bank ügyében. Legalább legyen működés. De 
mindent nem tudtam megoldani. 16 cég volt, amiben döntöttem. A 16 cég 1000 milliárd 
forintot hozott, a 46 százalék 250 milliárdot. Húsz hónap alatt 16 százalék, a bevétel közel 
1000 milliárd. Ezt a vitát nem akarom elmondani még egyszer, és én megértettem ezt a 
mosolyt, hogy persze, a kollégámnak jobb hangulata van és jobb ismeretei vannak a 
cukorgyárról, nekem meg az 1112-ről, és az a világos, hogy örültem, amikor egy-egy 
embernek, aki foglalkozott, rendkívül jó hozzáértése volt agyilag és van a mai napig. Álljatok 
neki, vagy álljon neki, mindegyikőtöknek mondom, nem haragszom senkire, se fideszesre, se 
KDNP-sre, neki kellene újra állni a cukorgyárnak, és nagyon sok mindennek. Ha tényleg 
egymillió embernek akarunk munkahelyet adni az elkövetkező tíz év alatt, mit fogunk 
csinálni. Nem folytatom. 

Amit szeretnék még mondani, nagyon fontosnak tartok, hogy ezek a nagyságrendek, 
amelyek ’90 őszétől megszülettek, azok nemcsak a kormánytól, a párttól, hanem a külföldi 
megállapodástól is függtek. Értsék meg még egyszer, nem tudom megmondani, nem ismerem, 
a problémát ismerem. Győztek a választásokon, nem az MSZP, nem az MSZMP vezette, 
hanem a Magyar Demokrata Fórum. A Magyar Demokrata Fórumnak tárgyalni kellett Európa 
városaival, országaival, Európa 15 vagy 20 tárgyalását végre kellett hajtani. Emlékszem rá, 
mindenki emlékszik rá, megegyeztek, megszülettek a döntések. Az egyik benne volt, a másik 
nem volt benne. Ezért nem tudja ma megmondani senki, hogy valamelyik miniszter, aki ma 
meghívható és elmesélhetné, nem akarok neveket mondani, tudja-e, hogy milyen 
megállapodás volt a kormány és az európai országok, európai döntések között. Ezt ma tudja 
valaki nekem megmondani, hogy az EU döntései mind a 100 százaléka ismert? Tudjuk 
pontosan, hogy a miniszterelnök úr Brüsszelben kivel állapodott most meg október 23-án? 
Nyilván nem tudjuk. Nem problémát csinálok ebből, hanem tényt. Ezért vannak olyan 
kérdések, amelyeket úgy sem tudtok kideríteni, így nem. Ezért lenne sokkal egyszerűbb, hogy 
megszülettek ezek a döntések, nem voltak helyesek. Nem volt jó, hogy abbahagyták ezt a 
munkát ’97-ben. Folytatni kéne. Olyan döntést kellene hozni most a bizottságnak, hogy 
vizsgálják meg, lehetséges-e termelni a cukorrépát, és lehet-e gyártani a cukrot. Miért? 
Nyilván mert szükségünk van rá, a falvakban az embereknek, a cégeknél az embereknek. Ha 
csak 1000-1500 emberről beszélünk, de nem beszélünk a munkásokról, lehet, hogy 5000 vagy 
10000 embernek kéne dolgozni, hogy termeljen a cukorgyárban, a cukoriparban. 

Én más részleteket nem akarok, mert nyilván vannak olyanok, amiket papírról tudok, 
egyébként nem tudok, és nem szeretem bővíteni a kérdést. Ha elindítjuk ezt, amit én 
javasoltam, hogy vizsgáljuk meg a több mint 1700 céget, akkor szívesen beszélünk bármiről. 
További részleteket nem szeretnénk elmondani.  

 
ELNÖK: Igen. Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e esetleg 

még felmerült kérdés a meghívott vendégeinkhez. Igen, akadt egy: Horváth István. 
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Horváth úrhoz tenném fel a 
kérdést, nem is kérdés, csak egy ilyen fajta vélemény, hogyha jól belegondolunk, mi abban a 
privatizáció, hogyha valamit megveszek, utána be is  zárok rögtön. Tehát ön szerint mi volt 
ennek az egésznek ebből a szempontból a mozgatórugója, illetve az egyik, hogy ezen 
egyáltalán kerestek a befektetők vagy buktak a magyarországi cukorüzleten? Vagy azt is lehet 
látni, hogy több milliárd forintot bizonyos értelemben tőkeemelésnek betettek, egyik oldalon 
az volt, nem keresett ezzel senki sem, a másik oldalon meg azt mondjuk, hogy igen, a 
cukorkvótán keresztül azért hosszú távon még visszajött nekik ez a pénz. Tehát összefoglalva 
ezt a magyarországi cukormizériát, ez egy jó befektetés volt a külföldieknek vagy nem? Ha 
igen, akkor milyen nagyságrendről beszélünk, amit kivontak Magyarországról tőkét? Ha 
viszont nem volt, akkor mennyit bukhattak el, meg mi abban a logika egy nagy cégnél, hogy 
valamit megveszek, mondjuk adott esetben az önök cégét, utána meg egy éven belül mindet 
be is zárom? Tehát ennek egy ilyen összefoglalóját, hogy ön szerint mi mozgatta ezt az egész 
magyarországi cukorbizniszt, kerestek-e rajta vagy nem, vagy egyáltalán mi az érzet ezzel 
kapcsolatosan? Köszönöm.  

 
ELNÖK: Megadom a szót a vendégeknek.  
 
HORVÁTH MIHÁLY volt vezérigazgató (Magyar Cukor Rt): Köszönöm szépen a 

kérdést. Én azt gondolom, hogy sokszor találkoztam olyan kérdéssel és olyan véleménnyel, 
hogy itt simán piacszerzésről volt szó. Én azt gondolom, hogy ez nem így van. Mint 
részvevője, határozottan állítom, hogy nem voltak előreláthatóak külföldről azok a 
körülmények, amelyek a 2006-os cukorrezsimhez és a kvótavisszaadáshoz vezettek, és pláne 
nem ahhoz, hogy ez Magyarországot hogy fogja érinteni. Ennek megfelelően és például a 
beruházásokat is figyelembe véve úgy gondolom, hogy az a három nagy befektető csoport, de 
én most egyről hadd beszéljek jobban, amit ismerek, az Agrana, kifejezetten tudatosan és 
nyilvánvaló nyereségérdekeltségi célzattal fektetett be, voltak évek, amelyekben folyamatosan 
bele kellett ebbe fektetni, és itt teszem zárójelbe, amit Suchman Tamás mondott, el nem 
tudom képzelni, hogy ez a három csoport nem egyeztetve lépett fel Magyarországon. Ezt el 
nem tudom képzelni. Zárójel bezárva.  

És ez odavezetett, hogy a 2000-es évekre a korábbi befektetések után elkezdtek a 
hozamok jönni, mert akkorra sikerült a cukorárat, mindent konszolidálni, és ezek a szereplők 
2002-ig elérték, hogy a kvóta is bevezetésre került. Amikor mi kiestünk a rezsimből, onnantól 
kezdve eltelik pár év, és már van kvóta. Magyar kvóta, még nem az EU-kvóta, és utána jön az 
EU-kvóta. És ezek a szereplők maradtak volna, persze én most az Agranat nem említem, 
mindvégig itt van, és azután kezdett bezárni, hogy a koncentrációs lehetőséget számára ez a 
szabályozatlan piac megengedte. Ercsit bezártuk rögtön, eladott két gyárat, és még kettőt 
bezárt. A Kaba zárta be rögtön Mezőhegyest és Sarkadot. És még utána továbbadták. Mert 
először a Tate & Lyle egy francia céggel együtt a Sucrierevel együtt fektetett be Kabára, aztán 
később még ott is mozgás volt, és kivonultak a franciák belőle, és aztán még a Tate & Lyle is 
eladta az egészet a Nord Zuckernek. Ott a tulajdonosi elkötelezettség hosszabb távra nem 
ugyanaz, de alighanem azt gondolták, hogy ugye, gondoljunk vissza, a saját országban nincs 
több kvótalehetőség, csak annyi, amennyi már ki van osztva. Tehát ha valaki a cukorban jó 
bulit látott, és be akart fektetni, akkor olyan helyre kellett mennie, ahol EU-cukorrezsimre 
rövid időn belül reális esélye volt, vagyis egy csatlakozásra majd kijelölt országba kellett 
mennie, és ott a pozíciókat, ahogy az állam megengedte, el kellett foglalni. Ne felejtsük el, 
hogy ezek a szereplők - az ottani menedzserek is - ’68 óta egy kötött rezsimet ismernek, 
abban élnek, arra számítanak, és abban reménykedtek, hogy itt is bejön ez a buli, és a 2000-es 
évektől ez folyamatosan bejön. Láttam a Magyar Cukor Rt. mérlegét, mert mint részvényes 
kaptam belőle mindig, és mi álmodni sem mertünk volna akkora eredményekről, amelyek 
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akkoriban már bejöttek a magyar cukorgyártásból. Tehát egyrészt a művelésben olyan profit 
volt, hogy ebből nem volt érdemes kivonulni, beérett a dolog addigra. Folyamatosan komoly 
pénzt kerestek.  

Ebbe az vágott bele, hogy a cukorrezsimet elkezdték - kicsit meggondolatlanul - az 
európai rezsimben visszavenni, és olyan mértékű lett a kvótavisszabontás, ami valószínűleg 
túlzás is; nálunk meg még több. És ez már akkor elkerülhetetlen volt, hogy a befektető 
mérlegeljen. Az EU nagyon nagy pénzt kínált, ahogy mondtam, nagyon nagy pénzt kínált, 
25 milliárd forintot adtak a kvótavisszaadásért, úgy, hogy még van is kvóta. Nem tudom a 
többit, de ez 25 milliárd körüli összeg. (Horváth István: Összesen 70 milliárdot!) Hallottam 
ezeket a számokat, de azért nem beszélek ezekről, mert nem láttam.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Ha nincs további kérdés, akkor megköszönöm a 

vendégeknek a jelenlétet és az adott válaszokat, és ezt a napirendi pontot lezárom. A 
vendégeket útjukra bocsátjuk, hogy még büntetés nélkül megtalálják az autójukat - nagyon 
drukkolunk, nem akarunk ebből becsületbeli kérdést, de nagyon drukkolunk, hogy ne legyen 
gond.  

Egyebek 

A bizottság egyebek napirendi pontjára térünk rá, amelynek keretében tájékoztatni 
szeretném a bizottságot, hogy előzetes egyeztetés alapján november 18-án, pénteken és 
november 25-én, pénteken 10 órakor tudunk ülést tartani. Azért mondom, hogy egyeztetés 
alapján, mert a meghívott vendégekkel ezeket az időpontokat tudtuk egyeztetni, ezek az 
egyeztetett időpontok. November 18-án Gráf József, Fischer Béla, Varga István, november 
25-én Medgyessy Péter, Kovács Árpád és Erős János lesz a bizottság meghívott vendége.  

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e még valami mondanivaló? (Dr. Aradszki 
András: 18-a és 25-e?) 18-a és 25-e, tehát a jövő héten nem lesz ülés, nem tudtunk időpontot 
egyeztetni a meghívott vendégekkel, ez az igazi oka ennek. Ha más nincs (Senki nem 
jelentkezik.), akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. 

Az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 53 perc)  
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