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Napirendi javaslat  

 

1. Tájékoztató az 1995-97 időszakban a cukoripari privatizációs szerződések 

teljesítéséről, ellenőrzésének eredményéről   

Meghallgatásra meghívottak:  

Dr. Medgyessy Péter, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt elnök-

vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke  

Erős János, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt igazgatósági elnöke 

Dr. Kovács Árpád, az ÁPV Rt. volt igazgatósági elnöke   

 

2. Tájékoztató a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Részvénytársaság működéséhez 

szükséges feltételek biztosítottságáról, különös tekintettel a forgótőkehiányra  

Meghallgatásra meghívottak:  

Dr. Medgyessy Péter, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt elnök-

vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke  

Erős János, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt igazgatósági elnöke 

Dr. Kovács Árpád, az ÁPV Rt. volt igazgatósági elnöke   

 

3. Egyebek  
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Az ülés résztvevői  

A vizsgálóbizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Font Sándor (Fidesz), a vizsgálóbizottság társelnöke és   
Dr. Józsa István (MSZP), a vizsgálóbizottság társelnöke  
 
Hanó Miklós (Fidesz)  
Ivanics Ferenc (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz)  
Dr. Aradszki András (KDNP)  
Varga Géza (Jobbik)  
Molnár Oszkár (független)  
 

 
Helyettesítési megbízást adott 

Horváth István (Fidesz) Ivanics Ferencnek (Fidesz)  
Koncz Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Font Sándornak (Fidesz)  
Simonka György (Fidesz) Hanó Miklósnak (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP) dr. Aradszki Andrásnak (KDNP)  
Harangozó Gábor (MSZP) dr. Józsa Istvánnak (MSZP)  
Magyar Zoltán (Jobbik) Varga Gézának (Jobbik)  
 
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók  
Dr. Medgyessy Péter, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt 
elnök-vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke  
Erős János, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt igazgatósági 
elnöke 
Dr. Kovács Árpád, az ÁPV Rt. volt igazgatósági elnöke  
Für Balázs, a bizottság szakértője  
 



 5 

(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 8 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a vizsgálóbizottság társelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Köszöntöm a vizsgálóbizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik vizsgálóbizottságunk nyílt 
ülését, és köszöntöm a napirendi pontokhoz érkezett meghívott vendégeket is, dr. Medgyessy 
Pétert, Erős Jánost és dr. Kovács Árpádot. A bizottság először a kiküldött napirendtervezetről 
fog dönteni. Kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdés, észrevétel a 
napirendtervezethez. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazunk róla. Ki az, 
aki egyetért a napirenddel? Aki igen, az kézfeltartással jelezze! (Szavazás.) Egyhangúlag 
elfogadtuk - bizottságunk határozatképes -, ezek szerint fogunk haladni; illetve bontottuk szét 
a meghívót, de a vendégek olyan témakörökre is tudnak esetleg válaszolni, amelyek átfedik a 
két napirendi pontot, nagy eltérés nincs közöttük. 

Itt szeretném tájékoztatni a meghívott vendégeket, hogy bizottságunk vezetését 
társelnöki rendszerben gyakoroljuk a Házszabály értelmében, ami váltakozó üléselnökséget, -
vezetést jelent. A mai napon én kerültem sorra, az előző, egy héttel ezelőtti ülésünket dr. 
Józsa István társelnök úr vezette. Az eddigiekben a cukorgyár… (Dr. Józsa István: És nagyon 
jól, tedd hozzá! Nagyon jól!) És hibátlanul vezette, néhány tagunk kifogásolta csak 
mindösszesen (Derültség.), én társelnökként például nem. (Dr. Józsa István közbeszól.) Tehát 
mondhatjuk azt, hogy eddig hibátlanul. 

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

Elnöki bevezető 

Az eddigi bizottsági üléseken két részre bontottuk a vizsgálati szakaszt, és az első 
szakaszban főleg arra volt kíváncsi a bizottság, hogy a cukorgyárak privatizálásának a 
megindulása mennyiben nyúlt vissza a ’90-es évek előtti időszakra, a privatizáció 
történetében a szerződések nagyjából milyen logika alapján épültek fel, majd arra, hogy a 
privatizáció második szakaszában, a ’94-98-as időszakban, amikor már be lehetett volna 
tartatni a megkötött privatizációs szerződéseket, azok miért nem kerültek betartatásra. Illetve 
az ellensúlyként képződött és felállt Magyar Cukor Rt. kapcsán, amely magyar tulajdonban, 
állami tulajdonban, menedzsmenti és termelői, beszállítói tulajdonban maradt - ezt próbálták 
’93 óta ellensúlyként képezni az akkor már öt gyár külföldi tulajdonba kerülésének 
ellensúlyozásaképpen -, hogyan vezethetett odáig a történet, hogy ’97-re gyakorlatilag az 
ellensúlyként, stratégiai célként felállított Magyar Cukor Rt. végül is forráshiányos lett? 
Ennek az időszaknak több vezető szereplőjét meghallgattuk már, akik jelezték, hogy 
egyértelműen a kormánynak, ami ez esetben sokszor a felügyelő minisztériumot, és időnként 
a fejlesztési bankot jelentette, jelezték, hogy amennyiben továbbra is forráshiányosak 
maradnak - itt most kizárólag a magyar tulajdonban maradt konzorciumról beszélek -, akkor 
lehetetlen, hogy tartsák a balansz, az egyensúly, az ellensúly szerepkört az akkor már 
privatizált, külföldi tulajdonba került cukorgyárakkal. 

Sajnálatos módon igazuk lett ezen szakembereknek, mert - most már történelmileg 
tudjuk - semmilyen forrást nem kapott a magyar kézben maradt konzorcium, és ’97-re 
megszületik a végső döntés: ez a magyar kézben maradt rész is privatizálásra, azaz eladásra 
került, ráadásul ugyanazon tőkéscsoportoknak, amelyek már addig is jelentős területeket 
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szereztek meg a magyar cukorgyárakból. Ez az időszak érdekelne bennünket a meghívottak 
részéről, hogy ők, akik az akkori időszakban több funkciót is betöltöttek, hogyan látták ezt. Ez 
egy nagyon érdekes időszak volt, és nincs pontos képünk, Erős János úr egy időszakban a 
K & H vezérigazgatója is volt, és a rendszerváltás után, ha jól értettük, a létrejött különféle 
többszintű bankrendszer következtében a kereskedelmi bankok egyes profilírozott területein 
megkapták, hogy mely cégek számlavezetői lesznek, és ha jól értettem, az élelmiszerterület 
számlavezetője a K & H-bankcsoport volt.  

Én csak kérdezem, és csak egy ötletként felvetem, hogy ezáltal a cukorgyárak 
finanszírozását versenyszintű oldalról hogyan látták, mennyiben volt ez egy stabil ágazat, 
érdemes lett volna-e befektetni vagy nem. Mind Kovács Árpádtól, mind Medgyessy Pétertől 
pedig különböző államigazgatási szervekben betöltött szerepkörük szempontjából szeretnénk 
kérdezni, hogy végül is mi akadályozta meg önöket, vagy milyen döntési környezet volt az, 
aminek  végeredménye sajnos mégiscsak az lett, hogy a cukorgyárak ’89-ben előkészített 
privatizálása lezajlik ’91-re, az első nagy és legjobb minőségű cukorgyárak privatizálása. 
Ennek ellensúlyképződése lesz a Magyar Cukor Rt. magyar tulajdonban, az ÁPV Rt. 
kezelésében, állami tulajdonban, mint említettem, menedzsmenti résztulajdonban, beszállítói 
résztulajdonban van, és ennek a magyar tulajdonosi többségű cukorgyári konzorciumnak az 
állam maga, mint tulajdonos végül nem ad semmilyen forrást, és ez vezetett egyértelműen a 
kényszerprivatizációhoz, aminek következtében már mindent tudunk. 1997-re száz 
százalékban külföldiek kezébe kerül minden magyar cukorgyár. 

A végeredményről most itt önökkel nem nagyon szeretnénk beszélni, de ezt mindig 
megemlítjük, ma már csak Kaposvár van a valamikori 12 cukorgyár közül. 

Tehát az a pozíció, amiben ezen időszakban Medgyessy Péter és Kovács Árpád úr 
közszereplői voltak állami rendszereknek, ők miért látták úgy, hogy nem volt érdemes vagy 
nem sikerült, vagy mi volt az oka, hogy a finanszírozása elmaradt a magyar tulajdonú 
cukorgyáraknak? 

Meghallgatások 

Az eddigiekben megszokottak szerint a meghívott vendégekre nagyjából rábíztuk, 
hogy milyen sorrendben szólalnak meg, és ezt egy visszaemlékezés formájában kértük meg a 
meghívott vendégektől, hogy ők hogyan látták. Medgyessy Péter nyilvánvalóan több állami 
funkciót is betöltött, vagy pénzügyi vagy állami szerepkörben lévő funkciót, Kovács Árpád 
ebben az időszakban az ÁPV Rt., mint tulajdonosi jogokat felügyelő cég szereplője is jelen 
volt. 

Kezdhetem úgy, hogy Medgyessy Pétert megszólítom, hogy tegye meg ezt a 
visszaemlékezését, és utána Kovács Árpád, majd Erős János, ezzel tettem is egy javaslatot. 
Megadnám a szót a meghívott vendégeinknek. 

Dr. Medgyessy Péter, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt elnök-
vezérigazgatója 

DR. MEDGYESSY PÉTER, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt elnök-
vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke: Köszönöm szépen, elnök úr. Némileg meg voltam 
lepődve, hogy mi keresnivalóm van nekem itt, a bizottsági beszélgetésen, meghallgatáson, 
ülésen, de tekintettel arra, hogy tiszteletem a magyar parlament iránt és a magyar parlament 
által létrehozott bizottság iránt, természetesen eljöttem, hogy amit tudok, elmondjak és 
segítsem ezzel a munkájukat. 

Elnök úr is említette azt, hogy ’93 decemberében lezárult a cukoripari privatizáció. Ez 
annyit jelent, hogy a parlament által egyébként jóváhagyott feladat arra vonatkozóan, hogy 
meg kell vizsgálni az okokat, hogy mi, miért történt az elmúlt években, és különösképpen a 
szocialista, szabad demokrata kormányok és koalíciók milyen hibákat követtek el, az időben 
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nem nagyon passzol egymással, merthogy abban az időszakban emlékeim szerint, amikor a 
cukoripar privatizációja lezárult vagy végbement, tehát ’91 és ’93 között, akkor se nem 
szocialista, se nem szabad demokrata kormányok nem voltak. De ez egy részletkérdés, 
tulajdonképpen nem igazán fontos. 

Ha jól értem, az a fontos, hogy hogyan is alakult a magyar cukorrépa-termelők sorsa, 
illetve a cukorgyárak sorsa ebben az időszakban. 

Én ’95-től kezdve voltam a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank elnök-
vezérigazgatója. Ebben az időszakban, amikor átvettem a bank vezetését, akkor a bank 
veszteséges volt, amikor később elfogadtam a miniszterelnök felkérését, hogy 
pénzügyminiszter legyek, akkor a bank nyereséges volt. Én nem tehettem meg azt, és nem is 
tehetem meg azt, hogy ha a magyar kormány rám bízza egy bank vezetését, akkor olyan 
lépéseket tegyek, amelyekkel veszteségbe sodrom a bankot, és amelyekkel károkat okozok 
bárkinek is a Magyar Köztársaságban. Ebből következően az én tevékenységem arra irányult, 
hogy mindazokat a fejlesztéseket, amelyek valóban előremutatóak, azokat segítsem és 
támogassam. A Magyar Cukor nevű formáció vezetői valóban előfordultak a Fejlesztési 
Bankban azzal a szándékkal, hogy forrásokat szerezzenek, csak az a probléma, hogy a 
Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank nem arra jött létre, hogy olyan tőkepótlással 
foglalkozzon, amely tőkepótlás a későbbiekben abszolút nem garantálja a megtérülést. Banki 
mérlegelések alapján néztük meg a lehetőségeket. A létrejött cukoripari vállalat sajnálatos 
módon nem birtokolt elegendő tőkét, és kockázatosnak és ilyen értelemben tehát 
elkerülendőnek tartottuk azt, hogy ilyen intézménybe a magyar állam pénzét betegye a 
Fejlesztési Bank. Lehet olyat tulajdonosi döntést hozni természetesen, hogy valaki azt 
mondja, hogy tőkét ad egy cégnek, ez a tulajdonosi döntés azonban nem a Fejlesztési Bank 
feladatköre volt. A Fejlesztési Bank nem arra jött létre, hogy tulajdonosi szerepet lásson el a 
Magyar Cukornál.  

Nyilvánvaló, hogy a szakmai felügyeletet az akkori FM látta el, a pénzügyi értelemben 
vett és a gazdálkodási felügyeletet pedig a mindenkori privatizációs ügyekkel megbízott 
miniszter látta el, tehát még a pénzügyminiszternek sem volt igazán ebben kompetenciája, a 
Fejlesztési Banknak pedig banki szempontok alapján kellett a kérdéseket mérlegelnie. Én a 
legjobb belátásom szerint kellett döntsek abban a kérdésben, hogy a magyar állam által rám 
bízott tőkét hogyan használom fel, és nem tehettem meg azt, hogy olyan helyre teszem a 
pénzt, ahol egyébként nem garantált a megtérülése.  

Egyébként hozzá kell tennem - és ez már csak egy nagyon zárójeles megjegyzés -, 
hogy én mélyen megértem azt az aggodalmat, ami a magyar parlament képviselőit áthatotta 
amiatt, hogy az elmúlt időszakban cukorhiány keletkezett, és emiatt megemelkedett a cukor 
fogyasztói ára, és ezért keresi az okokat, hogy vajon hogyan is alakult ki ez történelmileg. De 
azt is hozzá kell tennem, hogy azért az is látható, hogy egyébként maga a világpiaci 
cukorhiány, a nagyon rossz terméseredmények azért eléggé átmeneti állapotot tükröznek. 
Ettől még persze lehet úgy dönteni, hogy Magyarországon szükség van megfelelő 
mennyiségű cukorrépa-termelésre és cukorgyárak működtetésére, pillanatnyilag azonban - 
miután vettem a fáradságot, hogy egy kicsit utánanézzek a mai helyzetnek és az áraknak - azt 
látom, hogy ha most így fejből jól emlékszem, akkor körülbelül olyan 45 euró körül érné meg 
a termelőknek tonnánként a cukorrépa-értékesítés, és ezzel szemben körülbelül 35 euróért 
lehet valójában eladni a cukorrépát. Van tehát egy olyan mérhetetlenül nagy eltérés a magyar 
cukorrépa-termelés hatékonysága, technológiai fejlettsége, adottságai és a világpiaci árak 
között, amit egyébként - természetesen amennyire én ezt meg tudom ítélni - valószínűleg 
középtávon sem nagyon érdemes áthidalni. De ez egy gazdaságpolitikai döntés, egy politikai 
döntés, amit szükségképpen meg lehet hozni, hogyha valaki másként látja a kérdést. 
Magyarán mondva azt látom, hogy ez a valóban létező, nagyon komoly probléma azért 
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valahol a következő időszakban enyhülni fog, mint ahogy egyébként tavasz óta enyhült is 
természetesen.  

Summa summarum körülbelül ennyire emlékszem. Őszintén szólva elég régi történet 
azért ez ahhoz, hogy az ember mondjuk nagyon sok részletre vissza tudjon emlékezni. De a 
lényeg számomra az volt, hogy a privatizációnak alapvetően tőke okai voltak, nem volt 
Magyarországon elegendő magyar tőke arra, hogy magyar cégek folytassák a cukortermelést, 
és ebből adódott a privatizáció, valamint a privatizációnak az a mértéke és iránya, ami 
elsősorban a külföldi tőke felé fordította a privatizációt. Nem tisztem azonban ennek a 
privatizációnak a megvédése, miután abban az időszakban én éppen a politikától távol voltam, 
miként ma is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Kovács Árpád urat kérem meg, hogy szóljon hozzá. Esetleg, mint 

említettem, az a stratégiai váltás érdekelhetne bennünket, amikor is ’92-93 környékén az ÁPV 
Rt.-nél, az ÁVÜ-elődintézménynél egyértelművé vált, és rájöttek, hogy az előprivatizáció 
során egy nem kívánatos külföldiérdekeltség-nagyságrend jelent meg, és ellensúlyként a 
Magyar Cukor Rt.-t vagy egy magyar érdekeltségi rendszert próbáltak létrehozni, és ezt az 
ellensúlyt próbálták életben tartani. A kérdés tehát talán arra összpontosulna, hogy mikor 
változott meg ez a felfogás az ÁPV Rt.-ben, aminek következtében végül is hagyták - így kell 
mondjam: hagyták -, hogy a Magyar Cukor végül is nem tudta betölteni ezt a szerepét, 
mivelhogy maga az állam nem finanszírozta a saját tulajdonú cégét, hogy konkretizáljam a 
kérdés igazi lényegét, és privatizálásra került sor. Az akkori, tehát a ’94-98 közötti időszakban 
lévő kormány mint tulajdonos végül is úgy döntött, hogy akkor eladja, ráadásul a már 
meglévő konkurenciának, a megmaradt öt cukorgyár konzorciumát. Ez az időszak érdekelne 
tehát, hogy mikor következett be ez a szemléletváltás, hogy eleinte még védjük, és ellensúlyt 
képezünk a magyar tulajdonnal, majd egyszer csak azt mondjuk, hogy ez a magyar tulajdon 
sem kell, legyen ez is a versenytársaké.  

 

Dr. Kovács Árpád, az ÁPV Rt. volt igazgatósági elnöke 

DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az ÁPV Rt. volt igazgatósági elnöke: Köszönöm szépen. 
Megtiszteltetés, hogy a bizottság meginvitált, és a véleményemet kérdezi. Mindenekelőtt azt 
szeretném elmondani, hogy nem választható el ez a minőségem attól, hogy 1996 őszéig az 
Állami Számvevőszéknek az az igazgatója voltam, aki a privatizációval foglalkozott, és Horn 
Gyula miniszterelnök úr azzal az igénnyel kért fel, hogy eddig kritizáltam, most próbáljam 
meg jobban csinálni, s így egy év egy hónapi időszakra voltam ismét a privatizációs szervezet 
vezetője végrehajtó pozícióban, a politikai döntéseket nyilvánvalóan nem az ÁPV Rt.-nek az 
apparátusa hozta meg ezekben a kérdésekben.  

Semmiképpen sem akarok sem a felelősségemtől, sem a tényektől menekülni, attól 
tehát, hogy végrehajtó szerepkörben voltam, hiszen láttuk.  

Azt ajánlom a tisztelt bizottságnak, hogy 2003-ban, éppen az Országgyűlés parlamenti 
bizottságának a felkérésére kollégáimmal csináltunk egy összefoglaló tanulmányt a 
privatizációról és a privatizációk veszteségeiről, amit tárgyalt is az Országgyűlés Gazdasági 
és költségvetési bizottsága, a jelentést egyébként a jegyzőkönyvek tanúsága szerint is 
pozitívan elfogadta, ebben a jelentésben mindez a gyengeség, hátrány, betartási 
következetlenség szerepelt. Ennek készült egy angol nyelvű változata, hiszen ez egy 
érdeklődést kiváltó kérdés volt, és ebben a kötetben Matolcsy Györgytől Gidai Erzsébeten át, 
a legkülönbözőbb, sokszínű politikai áramlatokat is képviselő politikusok jelentek meg, és 
próbáltunk egy kiegyensúlyozott könyvet készíteni. Ennek a tényleírásnak van egy cukoripari 
fejezete is, és van egy Báger Gusztáv professzor úrral közösen írt összefoglalója, amit a 
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kormány részére is megküldtünk. Ez az anyag hozzáférhető, szerintem a bizottság 
rendelkezésére áll. 

A másik, amit szeretnék mondani, hogy nyilvánvalóan egy kész helyzetet örököltünk 
ebben a tekintetben. 2006 végétől 2007 végéig terjedő időszakban a magyar cukoripar 
tőkehiánya eszkalálódott volt, teljesen természetes volt, ennek a tőkehiánynak a mértéke 
meghaladta azt a mértéket, amiről az ÁPV Rt.-ben annak idején saját hatáskörű döntést 
tudtunk volna hozni. 

E saját hatáskörű döntések meghozatalához az előző részvényesi jogok gyakorlójának 
az akarata kell, aki nyilvánvalóan kormányhatározat vagy kormánydöntés alapján tud 
ilyenekben rendelkezni. 

Amit az igazgatóság annak idején ezekkel a kérdésekkel foglalkozott, az szerintem 
rendelkezésére áll a bizottságnak vagy elkérhető, tehát a szó szerinti jegyzőkönyvek is 
megvannak, szerintem még a hangfelvételek is. Azok az előterjesztések is, amelyek készültek, 
én nem tudom ezeket fejből tizenvalahány év után tulajdonképpen visszaidézni, ezért 
bocsánatát kérem a bizottságnak, de ezek szó szerinti formában is – ahogy annak idején 
készültek - ma is feltalálhatók. 

Általános megjegyzésem az, hogy az ÁPV Rt. egy végrehajtó szerepkörű szervezet, a 
mindenkori kormányzati akarat végrehajtója, a bizottság üléséről ma is visszasietek a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, amely jogutódja ezeknek a szervezeteknek, és legjobb 
tudásom szerint egy más koncepciót képviselő kormányzati akaratot fogok a végrehajtás 
szintjén segíteni és csinálni. 

Ellenőrzési minőségében az ÁPV Rt. ügyeivel évente foglalkozott az Állami 
Számvevőszék. Ezek a jelentések ugyancsak a parlament rendelkezésére állnak. Őszintén 
sajnáltuk, hogy a parlament nem tárgyalta meg ezeket a jelentéseket, és egyáltalán az éves 
beszámolókat sem, hiszen ezekre a politikai vitákra módot adott volna ennek az ügynek a 
lezárása. 

Azt érzékeltük, hogy általában a szerződések betartásával kapcsolatban, betartatásával, 
a garanciák ügyével kapcsolatban nem akarok eufemisztikusan fogalmazni, de megpróbálom 
ezt pontosan kifejezni, asszimetria volt, a befektetői érdekek azért ebben a tekintetben jobban 
érvényesültek általában, mint az állam tulajdonosi érdekei, és nem volt olyan markáns 
kormányzati magatartás, amelyek ezeknek az érdekeknek a következetes érvényesítését, a 
szerződések betartatását szolgálták volna. Ezt nem a magyar cukoripar vonatkozásában 
mondom, hanem azt mondta a bizottság tisztelt elnöke, hogy általános kitekintésben is szóljak 
erről. 

Tehát általában többször vizsgálta ezeket a kérdéseket az Állami Számvevőszék, 
ezeket szóvá is tette. Ebben jelentős szerepe volt a pénzhiánynak, a finanszírozási 
kérdéseknek, és szerepe volt a hosszabb távú üzletpolitikai érdekeknek a kormányzati 
mérlegelésnél. Köszönöm szépen, én ennyit tudok elmondani. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor Erős Jánosnak is megadnám a szót a kereskedelmi 

gyakorlati oldalról, a versenyszféra oldaláról, mint egy banknak a vezetője. 

Erős János, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt igazgatósági elnöke 

ERŐS JÁNOS, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. volt igazgatósági elnöke: 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Vendégek! 
Először is tisztázni szeretnék egy pontot, hogy én a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt.-nek 
nem voltam igazgatósági elnöke, az igazgatóság tagja sem voltam, és nem is dolgoztam ennél 
a cégnél. Én a jogutódnál dolgoztam, mint társvezérigazgató 2002-től, tehát nem nagyon 
tudok mit mondani, hogy akkor mi történt. 
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Ahogy elnök úr is mondta, a Kereskedelmi és Hitelbankban viszont vezérigazgató 
voltam 1995-től. Valóban, amikor a kétszintű bankrendszer, ami egyedülálló a világban, és 
szerintem egy nagyon sikeres dolog volt, amikor a Magyar Nemzeti Bank szétoszlott 
kereskedelmi bankká és jegybankká, vagyis létrejött a Budapest Bank, a Magyar Hitelbank és 
az Országos Kereskedelmi és Hitelbank, amiből később lett a Kereskedelmi és Hitelbank, és 
valóban iparáganként lett szétosztva az ügyfélkör. Az OKHB volt a mezőgazdasági és 
élelmiszeripari bank, és ha jól emlékszem, egy évig nem lehetett ügyfeleknek bankot 
váltaniuk. Körülbelül 1993-ban vége volt az egy évnek, és 1995-ben, amikor én odakerültem, 
akkor egy univerzális bank volt, ha emlékszünk rá, akkor még az IBUSZ Bank is a bankhoz 
tartozott, ott egy nagyon sikeres összeolvadás volt, és én egy univerzális banknak voltam a 
vezérigazgatója, aminek tulajdonképpen nem szektorális érdekeltségek voltak, hanem banki 
megoszlások voltak, volt a lakossági bank, a kkv.-knak, a kis- és középvállalkozásoknak a 
finanszírozása, valamint a nagyvállalatoknak és az egyéb befektetési banki tevékenységeknek.  

Megmondom őszintén, nem akarok banktitkot elárulni, de én nem tudom, hogy a 
cukorgyáraknak a számlavezetője 1995-ben a K&H volt vagy valamelyik más bank volt, tehát 
ha már külföldi tulajdonban volt, akkor általában a külföldi bankokhoz vitték át a számlájukat 
a külföldi tulajdonban lévő cégek. 

Tehát én ennél többet nem nagyon tudok mondani, semmiképpen nem volt cél a 
magyar cukoripart finanszírozni a K&H-ból, de nem is volt tiltólistán sem ilyen formában. 
Amennyiben megfeleltek azoknak a kereskedelmi banki – és ezt aláhúzom - tevékenységnek 
és lehetőségeknek és kondícióknak, akkor természetesen, mint profitorientált kereskedelmi 
bank, úgy gondolom, hogy ezt megtettük. 

Csak még nagyon röviden: mi 1995-ben el voltunk foglalva magával a 
bankprivatizációval, és végül is a K&H úgy gondolom, hogy egy sikeres privatizáción jutott 
túl, főleg figyelembe véve, hogy még most is sikeresen működik. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen én is. Akkor most szokásainknak megfelelően a bizottság 

tagjainak adok lehetőséget kérdés, észrevétel megfogalmazására. Kérdezem, hogy van-e ilyen 
jelentkező. Varga Gézának adok szót! 

Kérdések, hozzászólások 

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. Én is tisztelettel köszöntöm 
vendégeinket, valamennyi vendégünket és a bizottság tagjait. Medgyessy Péter úrtól 
szeretném kérdezni, hogy mint a Németh-kormány miniszterelnök-helyettese hogyan 
emlékszik erre az úgynevezett spontán privatizációs időszakra, hiszen tetszett említeni, hogy 
1993-ban, amikor befejeződött ez a folyamat, akkor már nem volt kormányzati pozícióban, de 
ez a folyamat, ami 1993 környékén fejeződött be, ez azért ’88-89-ben kezdődött. Tudjuk, 
hogy az első szabad választások után, a korábbi meghallgatottaktól tudjuk azt, amit tudunk, 
hogy amikor az ÁVÜ felállt és az Igazgatótanács, gyakorlatilag már csak a szerződések 
aláírását tudta elvégezni, mert a spontán privatizáció során, amikor az volt a cél, hogy a 
menedzsment tudott tárgyalni a befektető érdeklődőkkel vagy a potenciális vásárlókkal 
egyfelől, másfelől a Németh-kormány minisztériumaiban készítették elő a szerződéseket. Itt 
Martonyi János úr neve is elhangzott, de ön, mint miniszterelnök-helyettes hogy emlékszik 
erre a korszakra? 

Korábbi meghallgatottaktól kaptunk olyan információt, állítólag dokumentumokkal 
alátámasztva, hogy még bizonyos amerikai érdekeltségek is felfedezhetők a spontán 
privatizációban vásárlóként fellépő külföldiek mögött. Talán, ha jól emlékszem, egy bizonyos 
Feruggio családi vállalkozásból kinőtt cégcsoport, mintha az lenne ott mögötte, valamennyi 
privatizáció mögött, tehát olyan információk, amelyek messzebbre mutatnak, mint csak 
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közvetlenül a menedzsment érdeke, és mondjuk egy német vagy osztrák cukorrépatermelő 
kezében lévő külföldi vállalat közötti ügylet. 

Nyilván én abból indulok ki, vagy azt gondolom, hogy miniszterelnök-helyettesként 
azért, ha ilyenek voltak, akkor ezekről kellett hogy legyen információja. 

Hangsúlyozom azonban, hogy aki a meghallgatáson ezt elmondta nekünk, az 
dokumentumokkal tudta ezt alátámasztani állítása szerint. Kérdezem a miniszterelnök úr 
véleményét erről az időszakról, egyáltalán hogy hogyan látta ezt a spontán privatizációt, 
helyes döntés volt-e ez, ma is így döntene-e miniszterelnök-helyettesként, és hasonló 
kérdéseket ha megválaszolna! Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Van-e további kérdező? (Senki nem jelentkezik.) Magam is konkretizálnék 

még néhány kérdést.  
Én magam is a miniszterelnök úrhoz, Medgyessy Péterhez fordulnék, mert ahogy azt 

az előttem kérdező Varga Géza is jelezte, Medgyessy Péter nagyon sok közéleti 
tevékenységet, kormánykörnyezeti tevékenységet folytatott az elmúlt 30-35 évben, és ugyan a 
miniszterelnök úr úgy említette, hogy a fő privatizációs szerződés időszakban - ezt szó szerint 
felírtam -, ’90-93-ban sem SZDSZ-, sem MSZP-kormány nem volt, természetesen tudjuk, az 
az Antall-kormány időszaka volt, de amire Varga Géza képviselőtársam utalt, az az, hogy az 
eddigi meghallgatásokból és a tényadatból most már tudjuk, hogy a privatizációs 
szerződéseket valóban az Antall-kormány jegyezte, 1990 szeptemberében, decemberében és 
1991 januárjában vagy februárjában kerültek privatizálásra a legnagyobb értékű cukorgyárak. 
Mindenki bele tudja képzelni magát ebbe az időszakba: egy rendszerváltás után vagyunk, 
amikor egy, a közigazgatásban nem annyira jártak kormány áll fel, és egy ilyen súlyú kérdést, 
mint a cukorgyárak privatizálása már valami csoda folytán szerződésben tud rögzíteni. 
Nyilvánvaló volt az eddig meghallgatottak részéről, hogy ez nem egészen úgy történt, hogy az 
Antall-kormány döntött egyet, hogy akkor privatizáljuk a cukorgyárakat, hanem - és akkor itt 
kezdték felfejteni az előzményeket - a ’90 januárjában elfogadott privatizációs törvény az 
egész ’88-től ’90-ig meginduló gazdasági átalakulási folyamat és az ezt segítő, az akkori 
kormány logikája szerint ezt segítő törvénykezés gyakorlatilag azt tette lehetővé, hogy a még 
állami tulajdonban lévő vállalkozások, ez esetben a cukorgyárak, menedzsmentje saját 
magának kereshetett privatizációs partnert. Egy nagyon érdekes folyamat volt ez. Ide 
csatlakozik vissza természetesen az a kérdéskör is, hogy miniszterelnök-helyettesként ebben a 
Németh-kormányban minden bizonnyal ezen folyamat előkészítői szerepkörben is 
megjelenthetett a miniszterelnök-helyettes úr akkori munkakörében.  

A kérdés természetesen az, hogy vajon - mondhatnánk azt, hogy mostani fejjel? Nem 
is tudom, mi a helyes kifejezés. - helyes döntés volt-e az a spontán privatizációs folyamat, 
amelyben az akkori szocialista vállalkozási felső vezetés saját magának keresett privatizációs 
partnert, azt már meg sem tudjuk tippelni, hogy milyen érdekkörök mentén, és a felálló 
Antall-kormány gyakorlatilag abszolválta vagy tudomásul vette, hogy itt egy privatizációs 
előkészület a végéhez ért, tehát aláírta ’90 szeptemberében az első privatizációs szerződést. 
Az tehát a helyzet, hogy ugyan az időszakot tekintve az Antall-kormány idejére esik a 
privatizálás, de a technikai előkészítést tekintve nem, súlyosan nem. Meghallgattuk az abban 
az időszakban szerepet játszó ÁVÜ vezetőhelyettesét és vezetőségi tagjait, akik jelezték, hogy 
gyakorlatilag egy másfél éves munka után, 1990 utántól számított másfél éves munka után 
kerültek egyáltalán teljesen képbe, hogy mekkora az a vagyonhalmaz, amely az állam 
tulajdonában van, és mit is kell vele tenni. Ekkor jött az a fontos, nekem szimpatikus 
stratégiai döntés, hogy történt, ami történt azokkal az élelmiszeripar-szektori gyárakkal, ez 
esetben a cukorgyárakkal, tehát privatizálódtak úgy, ahogy privatizálódtak, de a megmaradt öt 
cukorgyár, mivel még mindig állami kézben volt - ez nagyon lényeges, tehát azok mindig 
állami kézben maradtak -, a megnyíló új piacgazdasági lehetőségeknek megfelelően válasszon 
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egy társasági formát, és próbáljon meg egy magyar tulajdonú ellensúlyt képezni az akkor már 
privatizált gyárak tulajdonosaival szemben. Körülbelül ez volt az akkori ÁVÜ és az állam 
stratégiája, és ezt végig tartották is.  

Sajnálatos módon a ’94-98 közötti időszakban - és itt megint lenne konkrét kérdésem 
Medgyessy Péterhez, hogy részben mint az MFB vezetőjéhez, részben pedig mint a Horn-
kormány pénzügyminiszteréhez, az egyik kérdésem, hogy miért nem tetszettek betartatni a 
megkötött és sokszor a privatizátor számára kedvező privatizációs szerződéseket. Mert a 
legnagyobb gond az, hogy olyan módon történt a privatizáció, ahogy történt, de annak volt 
egy privatizációs szerződése, a szerződésben elég jó dolgokat vállaltak ezek a külföldi 
tulajdonosok, amiből aztán végül majdnem semmit nem tartottak be. A kérdésem tehát arra 
irányulna, hogy ’94 és ’98 között miért nem tetszettek legalább ezeket a rossz lábon álló 
szerződéseket betartatni, azaz védeni az állam pozícióját. Ez a megkötött szerződésekre 
vonatkozik.  

A másik kérdés változatlanul az, hogy miért következett be az a fordulat, az a 
szemléletváltás, hogy a még ellensúlyt képező öt magyar cukorgyár kapcsán, amely egy 
konzorciumot létrehozva Magyar Cukor Rt. néven létrejött - ez állami tulajdonban van, 
nagyon szeretném hangsúlyozni, egy nagyon kicsi menedzsmenti tulajdon, és egy nagyon 
kicsi beszállítói, termelői, cukorrépa-termelői tulajdonban állt fel -, miért döntött úgy az állam 
’94 és ’98 között az addig még állami kézben maradt öt cukorgyárnak végül nem ad forrást, és 
gyakorlatilag engedélyezi, tehát ő mit állami tulajdonos, részes azt mondja, hogy rendben, 
jöhet a vevő; és jön az Agrana, és megveszi a maradékot is, tehát a konkurenciához kerül az 
ellensúly is. Mi igazából ezt a részét nem nagyon értettük eddig a folyamatnak, és ezért 
szerettünk volna erre az érintettektől, az akkori szereplőktől választ kapni.  

Lehet ennek pénzügyi háttere, az ország nagyon gyenge lábakon állása, említette a 
miniszterelnök úr, hogy ő az MFB-nél, a Magyar Fejlesztési Banknál egy veszteséges bankot 
vett át, és eredményes bankként adta tovább, amikor pénzügyminiszternek felkérte Horn 
Gyula, az akkori miniszterelnök. Ezt értjük, ön azt mondta, hogy felelős gazdálkodást kellett 
folytatni az MFB-nél, úgy érezzük, hogy ezt meg is tette. De akkor meg kell kérdeznem, hogy 
végül is az ön szemlélete alapján egyszer mint MFB-vezető, egyszer mint pénzügyminiszter 
tulajdonképpen milyen szerepet szánt akkor az MFB-nek. Az MFB nem nyílt piaci 
kereskedelmi bank volt, ezt azért tudjuk, ma sem az, meg amikor Erős János volt a vezetője, 
akkor sem az volt; a mindenkori kormány gazdaságpolitikai, stratégiai célkitűzéseit kellett 
neki finanszírozási oldalról segítenie - én így fogalmaznám meg, ha tévedek ebben, akkor 
javítsanak ki, hiszem most itt tényleg olyan szakemberekkel sikerül beszélgetnünk, akik 
nagyon mélyen benne voltak a bankvilágban, akik elismert szakemberek, szereplők voltak 
abban, de én azért mégiscsak így gondolom ezt. Tehát mi volt az a logika, amelynek a mentén 
akkor azt mondták, hogy nem kell nekünk ez az állami tulajdon, adjuk oda a konkurenciának? 
Merthogy ez történt sajnálatos módon. Ezért kérdeztem ezt Kovács Árpádtól is, hogy amikor 
ő az ÁPV Rt. utódszervezet vezetője volt, miért gondolta azt, hogy a magyar állam vagyonát 
tulajdonló és képviselő szervezet vezetőjeként úgy látták, hogy nem kell tovább megtartani 
ezt az állami tulajdont.  

Az összes többi utána már csak következmény lett, mondom, a záró mondatunk, a 
vége mindig az, hogy ma viszont már csak egy cukorgyár van, tehát a folyamat ez lett. És azt 
nem nagyon értjük, hogy az állam logikája miért változott meg ’94 és ’98 között. Köszönöm 
szépen. (Dr. Józsa István: Kérdezni szeretnék.) 

Társelnök úr, Józsa István is szeretne hozzászólni.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen, társelnök úr. Lényegében elmondta 

a bizottsági összefoglaló jelentésnek a gerincét a kérdés kapcsán megfogalmazva, mert 
körülbelül ez rajzolódott ki.  
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Az én kérdésem az lenne, itt a vizsgálódás elején gyakorlatilag az is 
megfogalmazódott, hogy a privatizációnak nemcsak gyakorlati céljai voltak, hogy a 
privatizált vállalatok működőképessége, továbbélése biztosítható legyen tőkeerős tulajdonos 
bevonásával, hanem azt hiszem, pont Martonyi János részéről az is megfogalmazódott, 
természetesen kérdésre, önként ezt nem mondta el, hogy volt mögötte egy elvi megközelítés 
is, nevezetesen hogy a privatizáció, az állami tulajdon magántulajdonba való átalakulása 
egyfajta politikai, társadalmi garanciája lehet a rendszerváltásnak. 

Tehát valahol a visszarendeződés gátját gondolták az Antall-kormány idején abban. 
Tehát hogyan látják a vendégeink, hogy a privatizációs folyamat elejének tekinthető-e ilyen 
része is, hogy ez bizonyos stabilitást adott a rendszerváltásnak, hogy egy piacgazdaság 
kialakítása történjen, történhessen meg Magyarországon? 

A másik ez a ’95-97-es időszak. Az akkori működése alapján a cukoriparban látszott-e 
olyan probléma, ami kiemelt állami beavatkozást tett volna szükségessé? Medgyessy Péter úr 
sikeres pénzügyminiszter volt, nemcsak a Fejlesztési Bank került egyenesbe a vezetésével, 
hanem azt követően pénzügyminiszterként is fejlődési pályára sikerült állítania az országot. 
Került-e az asztalára olyan döntési helyzet, amely a magyar cukoriparra vonatkozott volna, 
mint kiemelt vagy különleges kérdés? Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs további kérdés, akkor megadom a szót újra a 

meghívott vendégeinknek. 

A meghallgatottak válaszai 

DR. MEDGYESSY PÉTER a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. Volt elnök-
vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nagyon 
összefüggenek ezek a kérdések, tulajdonképpen majdhogynem azt lehetne mondani, hogy 
egyben is lehetne az egészre válaszolni, de azért megpróbálom mégis valamilyen módon 
szegmentálni a válaszomat. 

A Németh-kormány által előkészített privatizációs folyamatnak az volt a lényege, 
hogy egyáltalán nyissa meg az utat, a pályát arra, hogy lehessen privatizálni. A jelen lévő urak 
és hölgyek talán nem emlékezhetnek rá, hogy a magyar jogszabályok a privatizációt a 
Németh-kormány előtti időszakban nem tették lehetővé. Meg kellett teremteni a jogi 
feltételeit annak, közismert, elfogadott és elismert jogi professzorok - nem akarom a nevüket 
mondani, tudják, hogy kiről beszélek - munkájával készítettük elő azt, hogy egyáltalán legyen 
esély arra, hogy privatizáljunk. 

Miért is kellett privatizálni? Azért, mert Magyarországon és itt visszatérek arra, amit 
Józsa képviselő úr felvetett, teljesen nyilvánvaló, hogy egy rendszerváltozás stabilitását 
világosan és egyértelműen tükrözi az, ha van egy erős privátszektor. Hogyan lehet 
privátszektort biztosítani akkor, amikor nincs egy országban középosztály? 

45 éven keresztül Magyarországon eltűnt a középosztály, nem volt. Nem volt 
semmiképpen sem egy tőkeerős középosztály. Tehát itt nem voltak olyan alternatívák, hogy a 
középosztálynak meg kell adni a lehetőséget arra, hogy privatizáljon, mert nem volt 
középosztály, kedves képviselő urak és hölgyek. 

És egy ilyen helyzetben volt két út. Az egyik út, amit szintén ismernek, ez a cseh – 
akkor még csehszlovák – és lengyel út, és volt a magyar út. Az úgynevezett csehszlovák és 
lengyel útnak az eredménye az volt, hogy sokkal később, de áttértek a magyar útra, mert 
kiderült, hogy az a fajta privatizációs módszer, amit ők választottak, ez a bizonyos kuponos 
privatizáció – talán a kifejezésre még emlékeznek a képviselők – sikertelen volt, mert 
pontosan azt a problémát nem tudta megoldani, amire én az előbb utaltam, hogy nincs 
középosztály. Ugyanúgy nem volt középosztály Csehszlovákiában, nem volt középosztály 
Lengyelországban, és egyéb más környező országokban sem. 
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Tehát valamilyen módon segíteni kellett azt, hogy elinduljon a privát gazdálkodás, a 
privát szektor, és legyen egy erős, működőképes gazdaság. Ez volt az alapvető szempontja a 
Németh-kormány által létrehozott jogszabályoknak, és ez indította el a dolgot. 

Attól még jogos az a kérdés, amit Font elnök úr felvet, hogy tudniillik vajon mennyire 
volt előkészítve a cukoripar néhány vállalatának a privatizációja, és miért csinálták olyan 
hirtelen és gyorsan meg? 

Erre én egyet tudok mondani, és ezt ne vegyék cinizmusnak, tetszettek volna 
megváltoztatni a szabályokat ’91-92-ben. Senki nem kötelezte az akkori kormányt, amely 
kormánynak egyébként két tagja ma is tagja a mai kormánynak, csak úgy megjegyzem, 
pontosan tudják a jelenlévők, hogy kikről beszélek. Ettől még az egy helyes döntés volt, hogy 
azt mondták, hogy egy elkezdett folyamatot nem akadályoznak meg. 

Én tehát helyeslem azt, ami akkor volt. De azért azt hadd tegyem ehhez hozzá, hogy 
egyébként senki nem állt ott mögöttük fegyverrel, hogy tessék aláírni ezeket a szerződéseket. 
Tetszettek volna megváltoztatni a szerződéseket, a szerződések előkészítését. 

Nem tették meg, valószínűleg azért, mert ők is úgy látták, egyébként szerintem 
helyesen, akár Martonyi, akár Matolcsy urak, akár mások, hogy itt a perspektíva az, hogy 
induljon meg egy garantált, tőkével ellátott tevékenység, aminek az eredményeként 
Magyarország sikeresen át tud evezni egy szocialista, tervezett és a piacot teljesen mellőző 
gazdaságból egy piaci gazdaság irányába. Ez volt a megfontolás tulajdonképpen. 

Természetesen azt, amit itt Varga Géza képviselő úr említett, azt hiszem, talán ő 
mondta azt, hogy próbáljam meg mai fejjel megítélni az akkori döntést. Őszintén szólva nem 
tudnám, mert nekem akkor az a fejem volt, és lehetséges, hogy hiba volt néhány dolog abban, 
amit én akkor jónak láttam, az is lehet, hogy mai fejjel is úgy látnám, hogy ez helyes, de ezt 
természetesen ma már így nem tudom megtenni. 

A privatizációs szerződések betartását vagy betartatását illetően én hátrányos 
helyzetben vagyok, ugyanis kértem, hogy kaphassam meg azokat a dokumentumokat, 
amelyeknek az alapján a bizottság, mármint a mostani bizottság tevékenykedik. Sajnos ilyen 
anyagokat nem kaptam, ezért fogalmam sincs arról, hogy ezekben a privatizációs 
szerződésekben mik voltak kikötések. Lehet, hogy a jelen lévők ezt pontosan tudják, erről 
nekem fogalmam nincs. Ebből következően azt sem tudom mondani, hogy azoknak a 
betartatását kellett volna erőltetni vagy nem, és ha igen, akkor kinek lett volna a kötelessége 
és a dolga. 

Egyet biztosan tudok, hogy abban a kormányban, amiről most beszélünk, tehát az 
1994-98-as időszak kormányáról, ott volt privatizációs miniszter, és ott volt privatizációs 
szervezet. Sem a Fejlesztési Banknak nem volt dolga az, hogy foglalkozzon azzal, hogy a 
privatizációs szerződésekben mi van, és azt hogyan tartatják be egyfelől, másfelől a 
pénzügyminiszternek pedig minden baja nagyobb volt annál, mintsem hogy ezzel 
foglalkozzon, mert arról kellett valamifajta sikeres tevékenységet folytatni, hogy a gazdaság 
stabilizálódjon, illetve konszolidálódjon. 

Hogy egyébként mennyire igaza van Józsa képviselő úrnak abban, amit mondott, és 
ezt tisztelettel meg is köszönöm, hogy azt mondta, hogy ez egy sikeres pénzügyminiszteri 
időszak volt, csak úgy megemlítem, hogy a GDP-növekedés ’95-ben, ’96-ban gyakorlatilag 
nem volt, 1,5 százalék volt. Bár a mai viszonyok között ez persze nagyszerű dolog lenne, de 
akkor azért ez semminek számított, utána 1997-ben és 1998-ban 4 és 5 százalékos GDP-
növekedés volt. Ez önmagában azért egy értékelendő dolog. 

A fogyasztói árak, amelyek iszonyúan felpörögtek a Bokros-csomag idején, 
szükségképpen, mert ezzel próbálták a jövedelmi egyensúlyokat helyreállítani, a 128 
százalékos inflációról 114 százalékra csökkent le ez alatt a két és fél év alatt, amíg én 
pénzügyminiszter voltam, ami azt kell mondanom, hogy egy elég jó teljesítmény, figyelemre 
méltó teljesítmény. 
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A munkanélküliségi ráta pedig 10 százalék volt, valamivel 10 százalék fölött volt ’95-
ben, és lement 7,8 százalékra ’98-ra. A folyó fizetési mérleg egyenlege szintén egyértelműen 
javult ’97 végéig - ’98-ban ez már nem volt igaz. (Font Sándor, a bizottság társelnöke 
elhagyja az üléstermet.) 
 

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

Summa summarum tehát azt szeretném mondani, hogy valójában a 
pénzügyminiszternek elsősorban az volt a dolga, hogy ezzel foglalkozzon, és ezt próbálja meg 
valamilyen módon menedzselni, és mindenki végezze a saját dolgát, a privatizációs szervezet 
is, a miniszter pedig végezze a saját feladatkörét.  

A fejlesztési banknak egyébként nem volt benne a státuszában, ebben téved az elnök 
úr, bár most nem látom… 

 
ELNÖK: Majd elmondjuk neki, ki kellett mennie.  
 
DR. MEDGYESSY PÉTER, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. volt elnök-

vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke: Ő tehát téved abban, hogy a fejlesztési bank 
státuszában volt benne, hogy a fejlesztési bank tőkepótlással foglalkozzon. A fejlesztési bank 
fejlesztéseket finanszírozott, és nem tőkehiányt. Őszintén egyébként nem is értem a bizottság 
kérdésfeltevését arra vonatkozóan, hogy azt mondják, hogy ez a Magyar Cukor állami cég 
volt, mert minden dokumentumból, amelyet eddig átnéztem, az derült ki, hogy 51 százalékban 
Ács, Ercsi, Sárvár, Mezőhegyes, Sarkad menedzsmentje plusz 59 termelő vette meg. 
Úgyhogy ez nem egy állami szervezet volt. Egyébként az állam segíthette volna, ha akkor az 
lett volna a megfontolás, de valószínűleg nem volt elegendő tőke arra, hogy segítse. (Font 
Sándor, a bizottság társelnöke visszatér az ülésterembe.)  

 
(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság társelnöke veszi át.) 

 
Abszolút bízom abban, hogy ez a bizottság - azon túlmenően, hogy megpróbálja 

feltárni a múltat, és átgondolni azt, hogy hogyan is történtek a dolgok - következtetéseket akar 
levonni a jövőre vonatkozóan, mert én azt gondolom, hogy tulajdonképpen ez az igazán 
izgalmas kérdés, és majd a sajtóban érdeklődéssel fogom olvasni a bizottság döntéseinek vagy 
javaslatainak ezt a részét is természetesen. Köszönöm szépen a lehetőséget.  

 
DR. KOVÁCS ÁRPÁD, az ÁPV Rt. volt igazgatósági elnöke: Font képviselő úr 

hozzám is intézett kérdést, és néhány gondolatot szeretnék elmondani. Mindenekelőtt azt 
szeretném elmondani, hogy magának a spontán privatizációnak a szabályai nem tették 
lehetővé az értékesítéseket, ez tulajdonképpen egy sajátos belső szanálási folyamatnak a része 
volt, egy kényszerintézkedésnek volt a része, ami egyrészt azt szolgálta, hogy lehetővé váljon 
a még működőképes részek leválasztása az egyébként rendkívüli módon eladósodott 
vállalatközpontok tevékenységéről. Szeretném elmondani, hogy ebben az időszakban 
500 vállalat ment tönkre; hozzá kell tennem azt is, hogy parlamenti bizottságban fordult elő, 
hogy a nehéz feltételek kapcsán a vagyonkezeléssel foglalkozóknak - osztva az itt 
meghallgatottakat - és a saját tapasztalatom is az volt, hogy a bizottsági ülésen hangzott el 
példaként, hogy úgy tudták meg, hogy egy vállalat hozzájuk tartozik a nyilvántartás nagyon-
nagyon alacsony szintje miatt, hogy az igazgató bejelentette, hogy nyári szabadságra megy 
(Derültség.); ennek megvan a parlamenti jegyzőkönyvi nyoma. A munkafeltételek tehát nem 
voltak kedvezőek, ami természetesen nem jelenti azt, hogy ezeknek a cukorgyáraknak a 
nyilvántartása és ÁVÜ-höz tartozása nem volt jelen.  
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Hozzá kell tenni azt is, hogy a privatizációs folyamat töretlenségében és a politikai 
döntésben egységesség volt, a személyek is bizonyos körülmények között ugyanazok voltak, 
mint akik elkezdték az átalakulást, hiszen nyilvánvaló volt, hogy nem lehet tőkés gazdaságot 
és piacgazdaságot építeni piac és tőke nélkül. Ebben az időszakban 12 százalékos gazdasági 
visszaesés volt, ez sújtotta a ’90-es évek elején a gazdaságot, nem tudom, hány 
pótköltségvetésnek az időszakát éltem meg itt az első kormány idején. Ez a privatizációs 
bevételek és a privatizációban való komplex vagyonkezelési felfogásnak azért ez az 
erőteljesebb korlátozottságát hozta, a feltételek pedig az átalakulási törvény és a társasági 
törvény kapcsán születtek meg, és különböző olyan szabályok is voltak, amelyek lehetővé 
tették azt, hogy nem egy spontán privatizáció volt, hanem önprivatizációs szabályok, 
menedzsmentprivatizációs és más technikák jelenléte volt, és ebben volt olyan is, amiben 
pártolták - ez volt a Magyar Cukor megalakulása -, hogy a magyar menedzsmentek 
továbbvihessék valamiféleképpen a gondolataikat és a tevékenységüket. Így alakult ki ez a 
miniszterelnök úr által említett 51 százalékos magántulajdon, ami magánszemélyeknek a 
tulajdona volt a szó szűkebben vett jogi értelmében.  

Két elvi megjegyzést kell tenni. Egyetértek azzal, aki azt mondja, hogy ez társadalmi, 
politikai garancia volt az átalakulás vonatkozásában, az első kormány meggyőződésem szerint 
nagyon helyesen szorgalmazta ezt a folyamatot. Körülbelül ’94-re alakult ki az a szint, hogy 
40 százalékos volt a magántulajdon aránya a gazdaságban. Ez a 40 százalék tette lehetővé, 
hogy a piacgazdaság szabályai szerint kezdjen az ország dolgozni, ez körülbelül ’94-re tehető. 
Ezeket a folyamatokat tehát nem lehet elválasztani a mérhetetlen tőkehiánytól, az óriási 
gazdasági visszaeséstől, az orosz piacok totális összeomlásától, mert azok a vállalatok, 
amelyek ki voltak jelölve az első hullámokban az értékesítésre, értékesíthetetlenekké váltak, 
mert az orosz összeomlás gyorsabb volt, mint hogy a komparatív előnyöket tudtuk volna 
használni, tehát nem tudta azt a privatizációs elvet érvényesíteni, hogy olyan cserékre 
kerüljön sor, mert a privatizáció önmagában azt jelenti, hogy a tárgyi vagyon pénzvagyonná 
alakul át, a pénzvagyonból pedig olyan befektetésekre kerül sor, amelyek nagyobb 
hozadékkal működtethetőek, mint annak a tárgyi vagyonnak az értékesítése. Ez az elve ennek 
a folyamatnak. Ebből adódóan ebben a helyzetben az első kormány nehézségeit én abszolút 
meg tudom érteni ebben a tekintetben, és így alakult ki az a kényszerpálya, amelyben 
kialakultak azok a piacgazdasági determinációk, amelyek voltak. (Megérkezik Molnár 
Oszkár.) Talán a bizottság elfogadja azt a megjegyzésemet, hogy a vevők mindig egy 
komplex érdekrendszer alapján nézik, nyilvánvaló, hogy ez a komplex érdekrendszer az ő 
szempontjukból az ő cukoripari komplexumuk hatékonysága, hasznosítása volt, és abban az 
időszakban - ennyi kritikát el kell mondanunk a ’90-es évek eleje kapcsán, ezt le is írtuk a 
kollégákkal - tulajdonképpen nem volt meg az a képesség, hogy ugyanezt a komplex 
érdekrendszert tudjuk érvényesíteni, hiszen munkáltatói érdekek voltak, bevételi érdekei 
voltak a költségvetésnek, időhiány volt, tőkehiány volt, környezetvédelmi problémák 
jelentkeztek, és ebből rendszerint valami, egy darab domináns érdeket vettek ki, ez pedig az 
állami bevétel maximalizálása volt, hiszen a költségvetés lyukainak a betömése a ’90-95-ös 
időszakban egy elképesztő szorítást jelentett, miközben az értékesítésnek volt egy lefelé menő 
trendje is.  

Hozzá kell tenni azt is, hogy ebben az időszakban Magyarországra bizalomhiány miatt 
is olyan, stratégiaiaknak nevezett befektetők jöttek, akik nemcsak a tulajdont akarták, hanem 
azt akarták, hogy ezt a tulajdont ők menedzseljék az ő saját érdekrendszerük alapján. Ezzel 
szemben így vagy úgy az adott helyzetben nem volt ellenálló képessége az akkori 
kormányzatnak, az akkori országnak, és tulajdonképpen egy olyan kényszerpálya alakult ki 
elsősorban a növényolajipar, a cukoripar vonatkozásában, a növényolaj-ipari bizottság ülésén 
is ott ültem annak idején, amikor ezek a kérdések felmerültek, amelyet nem tudtak megfelelő 
módon érvényesíteni.  
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Hogy állami tőkeinjekciókkal veszteséges vállalatok üzemben tarthatóak-e, ezek olyan 
politikai döntések, amelyek a mindenkori végrehajtó apparátusok kompetenciáját messze 
meghaladják, ezek a kormányzat vagyongazdálkodási politikájának a részét képezik, és az a 
lehetősége van az ott dolgozóknak, hogy a legjobb tudásuk szerint végrehajtsák a kormány 
erre vonatkozó akaratát.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Még Aradszki Andrást láttam, hogy szólásra jelentkezett. 

Megadom a szót. 

További kérdések, hozzászólások, reagálások 

DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Nem szerettem volna kérdezni, mert elég alapos 
és kimerítő tájékoztatást kaptunk itt a kérdésekre is, de azért mocorgott bennem a kisördög 
Medgyessy úrnak a második körös mondandójával kapcsolatban. Igen, valóban ’88-89-ben… 
(Dr. Józsa István: ’90.)… Józsa úr, általában az évszámokat pontosan szoktam mondani. (Dr. 
Józsa István: Csak hogy jól hallottam-e!) Jól hallotta, társelnök úr. Tehát ’88-89-ben 
elindulnak olyan jogszabály-alkotási folyamatok, amelyet az akkori kormány, amelynek ön 
miniszterelnök-helyettes volt, menedzselt – mondjuk így. Ezek ön is mondta, hogy a 
privatizációt előkészítő folyamatok. 

Ha jól emlékszem a történelmi tapasztalataimból, akkor még nem volt rendszerváltás, 
a kérdés az volt számomra elsősorban, hogy minden ilyen fontos döntéshez, amely a 
privatizációt előkészíti, amely azt hiszem, tényleg egy átfogó változást jelent az egész 
társadalomban, milyen politikai döntés előzte meg ezeknek a folyamatoknak a 
beindíthatóságát? Ki közvetítette ezt a politikai döntést, vagy maga a kormány döntötte el, 
hogy ilyen ütemben és ilyen tartalommal fogja a privatizációt előkészíteni egy fennálló 
egypárti rendszerben? 

Ugyanis ennek van egy nagyon fontos adaléka, hogy itt elhangzott, hogy ezek a 
törvények, az átalakítási törvény, az nem hangzott el, hogy az állami vállalatokról szóló 
törvénynek a ’89-es módosítása is egy fontos lépése ennek a folyamatnak, és jóval később, 
’90-ben hozza meg kosaras nyelven egy késleltetett passzal a kormány, illetve az akkori 
parlament a magyar állam tulajdonának védelméről szóló törvényt, most nem pontosan 
idézem a jogszabálynak, a törvénynek a címét, de jóval később, amikor meghatározta, hogy 
milyen szempontok szerint lehet a privatizációnál a privatizálást végezni, és milyen arányokat 
kell betartani. 

Ez is jóval később indul meg. Jóval később indul meg az ÁVÜ felállítása, majd később 
az ÁPV Rt.-vé történő átalakítása. 

Hogy ezeket a lehetőségeket, és akkor visszatérnék a ’89. évi vállalati törvény 
módosítására, amelynek van egy fontos passzusa, amit töröltek, amely passzus az volt 
régebben, hogy a vállalatok vagyona állami tulajdon. Ebből következett az is, hogy ezt a 
vagyont lehet értékesíteni nem állami tulajdonba is, aminek egyébként a jogi professzorok, ez 
nevezetesen Sárközy professzor úr kreálmánya volt, a Gt. már korábban lehetőséget adott. 

Tehát azt kérdezem, hogy nem akarok én összeesküvés-elméletbe bonyolódni, de van 
egy olyanfajta logikának a privatizációval összefüggő törvények megalkotásának, 
hatálybaléptetésének, amely bizonyos spontaneitást erősített, bizonyos előkészítéseket úgy 
engedett meg, hogy az már kész tény legyen, de előzetes kötelezettségeket jelentsen, és ezt az 
akkori kormány úgy látom, hogy mindenféle politikai felhatalmazás nélkül engedi és indítja 
el. 

A kérdésemet még egyszer megismétlem: milyen politikai felhatalmazása volt az 
akkori kormánynak ezen folyamatok eléggé logikusan tereket és mozgástereket hagyó 
elindításában? 
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ELNÖK: Varga Géza még később szeretne kérdezni. Most megadom a szót a 
megkérdezetteknek, ez esetben úgy érzem, hogy Medgyessy Péter úr került megszólításra. 

 
DR. MEDGYESSY PÉTER a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. Volt elnök-

vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke: Igen. Ez egy nagyon érdekes meditáció arról, hogy 
mikor volt a rendszerváltás. Van, aki azt mondja, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen 
jogilag és formálisan természetesen akkor volt, amikor az új, első szabadon választott 
parlamentet megválasztották, de ettől függetlenül, képviselő úr, ön is tudja, és a jelenlévők is 
tudják, hogy a rendszerváltozás jóval hamarabb indult meg Magyarországon. 

Pontosan ez volt a lényege a magyar rendszerváltozási időszaknak, hogy egy sima, 
viszonylag fokozatos, folyamatos átalakulás indult meg Magyarországon.  

A többször emlegetett Németh-kormány pontosan ennek volt egyfajta olyan jele, 
amely azt mutatta, hogy az egypárti kormány megpróbál valamilyen módon önállósodni a 
párttól. Ez elhangzott annak idején Németh Miklósnak több deklarációjában, ha már 
elővesszük a régebbi történeteket, akkor ilyen szempontból ezt is érdemes megnézni, és 
világossá vált az, hogy egy folyamat indul meg Magyarországon, amely aztán kicsúcsosodott 
itt az ellenzéki kerekasztal tárgyalásokban, kicsúcsosodott a különböző egyéb más politikai 
egyeztetésekben, majd pedig a szabad választásokban és a szabad választások alapján 
megalakult új parlamentben és új kormányban. 

Tehát én azok közé tartozom természetesen, tisztelt képviselő úr, aki úgy gondolja, 
hogy a rendszerváltozás egy folyamat volt, amelynek a kicsúcsosodása, nem tudom, hogy 
befejezése, de kicsúcsosodása az új parlament megválasztásával történt, de amely jóval 
hamarabb megindult. 

Tehát én nem gondolom, hogy ez a rendszerváltozás előtti időszakról szól. Ez pont az 
átmeneti időszakról szól, amiről most beszélünk, amely átmeneti időszak valójában ’88-ra 
tehető. Tehát a Németh-kormány megjelenése és a Németh-kormány által végzett 
tevékenységnek az eredménye, amiben én egyébként abszolút büszkén vállalom, hogy 
miniszterelnök-helyettes voltam, és hogy azokat a lépéseket, amelyeket megtettünk, azt 
előkészítettem. 

Egyébként hozzáteszem azt, hogy abban az időszakban egy eléggé zavaros helyzet 
volt. Tehát az, amit a képviselő úr feszeget arról, hogy vajon kinek, milyen, hogyan volt 
felhatalmazása, miután a mögött a kormány mögött feketén-fehéren már nem állt egy párt, és 
ebből következően a megválasztott parlament, amely egyébként korábban egy párt által 
támogatott parlament volt, nem ugyanazokat a megközelítéseket fogalmazta meg ebből 
következően tényleg volt egy ellentmondásos helyzet. Azonban jogi értelemben minden 
aszerint ment, ahogy egyébként egy jogállamban ennek történnie kell, tehát törvényeket 
fogadott el a parlament, és az a parlament, amelyik akkor éppen hivatalban volt, ahol 
egyébként már voltak olyan képviselők is, akik nem a kormányt képviselték, hárman voltak, 
ma sincsenek sokkal többen, akik egyébként a kormánnyal szembeni álláspontot képviselik. 

Szóval visszatérve: tehát az egy olyan kormány volt, amelyik kormány ezeket a 
dolgokat vállalta. Egyébként a szervezet ugyan formálisan az ÁVÜ, ÁPV Rt. később alakult 
meg, de csak emlékeztetem a képviselő urat arra, hogy korábban különböző 
kormánymegbízottak, akik egyébként a parlamentnek számoltak be, már voltak, akik ezeket a 
kérdéseket menedzselték. 

Az előbb említett Martonyi, mostani külügyminiszter úr, utána pedig Tömpe István, 
mert Martonyi miniszter úr akkor már úgy gondolta, hogy ezt nem akarja végigvinni a 
rendszerváltozásig, ezért Tömpe István vette át azt a megbízatást, amelyiknek az volt a 
tartalma, hogy a privatizációt készítse elő. 

Van egy kis keveredés itt a fogalmakban, és én távolról sem vállalkoznék arra, hogy 
egy képviselőt, ráadásul egy magas jogi képzettséggel rendelkező képviselőt tegyek a helyére, 
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de szerződéses kötelezettség akkor áll elő, amikor aláírtak egy szerződést, amíg nincs aláírva, 
addig nincs szerződéses kötelezettség emlékeim szerint. Ha pedig én ezt jól gondolom, akkor 
tényleg nem volt semmifajta elkötelezettség formálisan arra, hogy azt aláírják azok, akik 
ezeket a döntéseket meghozták. 

Hozzáteszem egyébként, hogy én ezt nem kritikus szemmel mondom, azt mondom, 
hogy helyesen tették az Antall-kormány idején, amiket csináltak, csak megjegyzem, hogy 
nem volt semmifajta készhelyzet, mert nem volt aláírt szerződés. 

Aláírt szerződések abban az időszakban születtek. Tetszettek volna megváltoztatni 
azokat akkor, ha azok éppen nem voltak jók vagy nem feleltek meg az érdekeknek! 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Most adok akkor szót Varga Gézának.  
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Bizottságunk feladata az, hogy a 

folyamatot próbálja vizsgálni, és valóban - ahogy azt Medgyessy úr mondta - vonja le a 
tanulságokat, és a jövőre is valamilyen kitekintést adjon. Ennek a folyamatnak a kezdete a 
spontán privatizáció volt, de én most a második szakaszára kérdeznék rá, mert a bizottságon 
belül mi magunk is két szakaszra osztottuk azt, az egyik, amikor ezeknek a cukorgyáraknak a 
privatizációja történt, a második szakasz pedig az, amikor a cukorkvótáinkat elveszítettük már 
a 2000-es évek után. Ebben a folyamatban azért a miniszterelnök úrnak egy másik poszton is 
nagyon fontos szerepe volt, nevezetesen 2004-től miniszterelnök volt, és ez a csatlakozás 
időszaka. Én a csatlakozási szerződésre szeretnék rákérdezni, hiszen a kvótakérdést és az 
Európai Unión belüli agrárium és élelmiszeripar működését az határozta meg. Tudjuk, hogy 
2004-ben olyan feltételekkel csatlakoztunk, hogy a magyar gazdálkodók a 25 százalékát 
kapták annak, amit a nyugat-európai, a régi tagállambeli versenytársaik, és azért ez egy 
nagyon fájó pont volt, miközben a piacainkat, a piacokat pedig 100 százalékosan fel kellett 
adni. Nem gondolja a miniszterelnök úr, hogy ez enyhén szólva ügyetlen megállapodás volt 
ebben az értelemben?  

Az első szakasz kapcsán gyakran említi azt, hogy nem volt semmi lezárva, és hogy 
meg lehetett volna változtatni. Arra kérem, hogy most erre a kérdésre se úgy válaszoljon, 
hogy a csatlakozási szerződés agrárfejezetét már a Fidesz-kormány zárta le, Martonyi úr az 
aláírásával ellenjegyezte, mert azt meg lehetett volna változtatni az ön miniszterelnöksége 
alatt. Ez miért nem történt meg? Hiszen az, hogy a piacainkat teljes mértékben elveszítettük - 
és akkor itt a cukoriparon egy picit túltekintve az élelmiszerpiacainkra vonatkozóan mondom 
ezt, amitől ma is szenved az ország, amit mindannyian tudunk, még akkor is, ha valaki a 
bankszférában dolgozik is -, ez nem volt-e tehát ügyetlen? Tudom, az érvelést ismerjük 
bizonyos fokig, hogy a vásárlóerő-paritás miatt így igazságos ez a bizonyos 25 százalék, igen, 
csak ezzel azok érveltek, mondjuk a régi tagállamok gazdálkodói, akiknek a kezében volt már 
szinte a magyar cukoripar teljes vertikuma, ez tehát egyszerűen nem fedte a valóságot. A 
konkrét kérdésem tehát az, hogy nem gondolja-e a miniszterelnök úr, hogy ezekben az 
összefüggésekben ez vezetett aztán ehhez az erőltetett euroatlanti integrációhoz, aminek 
kapcsán már az előbb is megkérdeztem, de nem kaptam rá választ, hogy a privatizáció és a 
piacgazdaságra való felkészülés mögött nem sejlik-e ki - korábbi meghallgatottaktól 
hallottunk ilyen jelzést -, hogy egy ilyen euroatlanti integrációban gyakorlatilag az, hogy a 
menedzsment hogyan tárgyalt, meg kivel tárgyalt, már csak egy alrendszere ennek a 
folyamatnak. Itt ennek a folyamatnak, tehát ennek az euroatlanti integrációnak, ami szerintem 
abszolút erőltetett volt, mert felkészületlen volt az ország, illetve szakmailag nem volt 
felkészülve, de én a 2000-es évek csatlakozását is idesorolnám, különösen ilyen feltételekkel, 
és végül is aztán a koppenhágai szerződést mégiscsak ön írta alá. Hogy látja ön ezt a kérdést? 
Különös tekintettel arra, hogy azt tudom, hogy amikor a cukorkvóták kérdése már EU-tagként 
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felmerült, akkor ön már nem volt miniszterelnök, de annak az előkészülete azért mégiscsak a 
csatlakozási szerződésben lett megágyazva, megalapozva, és ha volt mögötte egy ilyen 
felsőbb rendezőelv, ez az euroatlanti integráció, akkor én azt gondolom, hogy nagyon 
releváns az ön miniszterelnöksége és az akkor aláírt szerződések is akár a cukorkvóta 
szempontjából is. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Megadom a szót. 
 
DR. MEDGYESSY PÉTER, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. volt elnök-

vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke: Köszönöm szépen, és köszönöm a kérdést is. 
Nyilván csak nyelvbotlás volt, amikor azt említette, hogy 2004-től voltam miniszterelnök, 
mert 2002-től voltam. (Varga Géza: Bocsánat!) Semmi gond, mert aztán később kiderült, 
hogy pontosan tudja, miről van szó. Én tehát 2002-től voltam 2004. szeptember 27-éig, és 
május 1-jén írtuk alá formálisan a csatlakozási szerződést Athénban, amikortól kezdve 
Magyarország formálisan is az Európai Unió tagja lett.  

Ez az agrárcsomag és annak a kitárgyalása… Én nem szoktam másra fogni azt, amit 
én megváltoztathatnék. Én tudatosan nem gondoltam azt, hogy más módon kell megállapodni, 
mint amit egyébként az elődeim ebben a kérdésben kitárgyaltak, én azt gondolom, hogy amit 
ők ott kitárgyaltak, az volt az elérhető mérték. Nekem mint a záró tárgyalást - mert azért a 
záró tárgyalás nem egy hétig tartott persze, hanem évekig - lefolytató miniszterelnöknek az 
volt a véleményem, hogy meg kell próbálni a lehető legjobb pozíciót elérni Magyarország 
számára, de ez egyébként a kvóta szempontjából nem volt rossz, mert egy nagyon magas 
cukorkvótát értünk el, ami mindenre lehetőséget adott volna, még arra is, hogy magas magyar 
termelés legyen mögötte. Az, hogy a cukorkvótáról, a cukorkvóta egy részéről aztán az 
utódaim lemondtak, az az ő lelkiismereti kérdésük kell legyen. Egyébként valószínűleg abban 
is volt egy logika - anélkül, hogy magyaráznám -, tudniillik Magyarországon a cukorrépa-
termelés sajnos igen erősen lecsökkent, amennyire én ismerem a dolgot, alapvetően abból 
adódóan, hogy a cukorrépa-termelés technológiája és technikája iszonyú nagyot ugrott és 
fejlődött, és sokkal olcsóbban voltak képesek más országokban előállítani, ezért a cukorkvóta 
egy részéről a későbbi kormány lemondott - hogy helyen vagy nem, arról biztosan lehet 
vitatkozni. Maga azonban az, hogy a kvóta magas volt, nem baj, az szerintem kifejezetten jó 
egy ország számára, egy jó tárgyalási pozíció, amiről le lehet aztán később mondani.  

Ami a támogatási részét illeti, amit a képviselő úr kérdezett, hogy mi miért kapunk 
kevesebb támogatást, ami nemcsak a cukorra vonatkozik persze, hanem egy csomó más 
agrártermékre is, erre azt kell mondjam, hogy az egy csomagban történő megállapodás volt. 
Egyszer, nem ilyen alkalommal, egy ilyen ünnepélyes bizottsági ülésen, de szívesen 
elmesélem azt, hogy hogyan folyt le ennek az egész tárgyalásnak a lezárása, hallatlan érdekes 
volt. (Varga Géza: Röviden érdekelné a bizottságot.) A dolog lényege az volt, hogy az utolsó 
pillanatra maradt minden kérdés végleges lezárása, nyitott ügyek voltak az agrárium 
kérdésében, a közlekedési kérdésekben, a vámrendszerek támogatásának a kérdéseiben és 
egyebekben, az utolsó éjszakára maradt mindennek a kitárgyalása. És akkor volt egy olyan 
pozíció, ami úgy nézett ki, hogy miután nagyon izgalmas egyéb kérdések vannak az Európai 
Unión belül, például mondjuk hogy Ausztria ki tud-e magának vívni egy olyan pozíciót, hogy 
ne járjon nagyon rosszul abból kifolyólag, hogy minden kamionforgalom átmegy például 
Ausztrián, ami igencsak rontja az utakat, s a többi, s a többi, s a többi - mint ahogy 
Magyarország is ilyen pozícióban van ma őszintén szólva -, visszatérve tehát erről tárgyaltak, 
majdnem hosszabb ideig, mint magáról az új csatlakozó tíz ország feltételeinek a lezárásáról. 
És akkor éjszaka lefolytattunk egy olyan tárgyalást, amelyben kész helyzetek voltak, dán 
elnökség volt, a dán miniszterelnök adta a soros elnökséget, és egy kész helyzet elé állított, 
amire én felálltam az asztaltól, és azt mondtam, hogy semmi baj, én ezt nem írom alá. Azt 
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mondta: mi az, hogy nem írom alá? Mondtam, hogy én nem írom alá; kimegyek, és tartok egy 
sajtótájékoztatót, és megmondom, hogy a soros dán elnök képtelen kompromisszumra. Óriási 
botrány volt, és a végén ugyan ezt az agrárkérdést egy csomagban - nemcsak mi, hanem 
egyébként a többi ország is ugyanezt a feltételt kapta - én aláírtam, de ennek fejében kaptam, 
kaptunk, nem én kaptam, körülbelül 160 millió eurónyi pénzt arra, hogy kialakítsuk azt a 
schengeni rendszerhez kapcsolódó vám- és egyéb más rendszerek technikáját, amivel 
egyáltalán el lehet érni, hogy Magyarország Schengenhez tudjon csatlakozni, ami ma már egy 
evidens dolog, de akkor egy óriási ügynek számított. Tehát tulajdonképpen így bonyolódtak le 
a dolgok. De azért abban a megállapodásban nem az volt, hogy a világ végéig 25 százalék 
lesz a támogatás, hanem hogy az majd szépen fokozatosan felmegy a 100 százalékos szintig.  

Tehát, ha majd itt az esélyek és a feltételek erre meglesznek. 
Ami képviselő úr sejtése, hogy volt egy prekoncepciója az akkori politikai vezetésnek, 

saját magamnak is arra vonatkozóan, mi egy euroatlanti csatlakozást akarunk, tulajdonképpen 
azért ez egy folyamatos dolog a rendszerváltozást megelőző időszaktól a mai napig. Tehát a 
Németh-kormány, az Antall-kormány, a Horn-kormány, az Orbán-kormány, a Medgyessy-
kormány, újból Orbán-kormány, és a közte lévő egyéb más átmenetek, ezek együttesen 
ugyanezt a szándékot fogalmazták meg.  

Tudom, hogy a képviselő úr által képviselt pártnak nem teljesen ugyanez az 
álláspontja, én ezt pontosan értem, de a politikai mainstream alapállása ez alatt a 
huszonvalahány év alatt nem volt egységes. Tehát ebben teljesen igaza van képviselő úrnak. 

 
ELNÖK: Röviden kérem a pontosító kérdést! 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Azt hiszem, hogy túlságosan szövegkörnyezetbe ágyaztam a 

kérdést, ezért nem volt teljesen nyilvánvaló. Most konkretizálnám még egyszer a kérdést, 
hogy nem lehetett volna-e elérni ezen a koppenhágai tárgyaláson, megállapodásokon azt, 
hogy rendben van, kedves barátaink, kedves régi tagállamok, ha úgy gondoljátok, hogy 
vásárlóerő-paritáson vagy más indokok alapján 25 százalék jár a magyar gazdáknak csupán, 
akkor a piacainkra is azt mondani, hogy rendben van, de akkor azt is csak ilyen mértékben és 
ilyen ütemben fogjuk felnyitni. 

Hiszen ahogy miniszterelnök úr említette, május 1-je volt a hivatalos aláírás, de a 
hivatalos életbelépés mindenképpen, viszont január 1-jétől a piacokat már teljesen fel kellett 
nyitni. Tehát 2004. január 1-jétől már áramlott be az osztrák tej, a német tej, és hogy sok 
minden más terméket ne is említsek, viszont ezek a gazdák még ezt a 25 százalékot is csak 
majd tüntetések után, valamikor 2005-ben kapták meg. 

Tudom, hogy ennek csak a kezdete volt miniszterelnök úr regnálása alatti időszak, de 
ez a másfél év tökéletesen elég volt arra, hogy azok a kvóták nem sokat értek, ha közben a 
piacainkat pedig elveszítettük. Konkrét kérdés, hogy ezért a 25 százalék támogatásért a 
piacainkat is csak ilyen mértékben, legalább az élelmiszerpiacainkat ilyen mértékben kellett 
volna megnyitni. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, egy pontosító kérdésre adtam lehetőséget. A feltett kérdés 

abszolút nem tartozik a bizottságunk tárgykörébe. Egy iszonyú izgalmas kérdéskör, amit 
képviselőtársam feszeget, biztos, hogy komoly elemzések majd visszatekintéssel 
megtörténhetnek, legyen ön az egyik kezdeményezője vagy a feltárója, de egyetlenegy 
gondolata sem tartozik a bizottságunk tárgykörébe a most másodjára feltett kérdéskörnek, 
hogy lehetett volna-e más pozíciót szerezni és a határok hogy nyíltak ki című történetnél. 
(Varga Géza: A piacaink és a kvóta összefügg.) 
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Ennek megfelelően esetleg a válaszadót is kérném, hogy a bizottság tárgykörébe 
tartozó kérdéskörök, ha kapcsolódnak a válaszában, akkor csak arra koncentráljon. Egyre több 
a jelentkező, nehezen indultunk el. 

Elnézést kérek, a kedves meghívottaknak nem jeleztem, hogy bizottságunk munkáját 
két szakértő, bizottságunk által megválasztott két szakértő segíti, Für Balázs és Pongrácz 
Tibor személyében, és a megállapodásunknak megfelelően a szakértő urak, mivel a 
jelentéstervezetet döntő mértékben nekik kell majd elkészíteni, ők is feltehetnek kérdéseket, 
és Für Balázs jelentkezett kérdezőként, utána Hanó Miklóst láttam, majd újra Aradszki urat. 

Most Für Balázsnak adok szót. 
 
FÜR BALÁZS szakértő: Köszönöm szépen, elnök úr. Medgyessy Péterhez lenne 

kérdésem, ha lehet. Visszakanyarodnék a ’94-95-ös időszakra, mert úgy gondolom, hogy az 
egy kritikusan fontos időszak volt, és amennyire látom, Medgyessy Péter úrnak nagyon 
konkrét és jó emlékei vannak erről az időszakról, a bankvezetői korszakából, illetve a 
pénzügyminiszteri korszakából is. 

’95-96-ban a maradék öt magyar kézben lévő cukorgyár nagyon nehéz finanszírozási 
helyzetben volt. Erre emlékszik ön is, és ez a korábbi bizottsági meghallgatásokon is 
egyértelművé vált. 

Egyetlenegy megoldást lehetett elképzelni annak idején arra, hogy ezt a nagyon nehéz 
finanszírozási helyzetet megoldják, ez pedig a kisebbségi állami tulajdonos részéről lett volna 
egy tőkeemelés. Ez egy többmilliárdos, 1-2 milliárdos nagyságrendű tőkeemelés lett volna, 
amire szüksége lett volna a Magyar Cukor Rt.-nek. 

Valaki ebben az időszakban, tehát ’95-96-ban, amikor már gyakorlatilag tarthatatlanná 
vált a finanszírozási helyzet, valaki a kisebbségi tulajdonos, tehát az állami tulajdonos 
részéről hozott egy olyan döntést, hogy nem fognak tőkét emelni a Magyar Cukor Rt.-ben. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy ki volt az, aki ezt a végső döntést meghozta, és miért ezt a 
döntést hozta meg? 

A Vagyonkezelő nyilvánvalóan nem hozhatott saját hatáskörben ilyen döntést, még 
akkor sem, ha a tulajdonosi jogot ő gyakorolta. Teljesen természetes, hogy egy 1-2 milliárdos 
vagy még nagyobb pénzügyi kötelezettségvállaláshoz pénzügyminiszteri, 
pénzügyminisztériumi jóváhagyás kellett volna. 

A számok azt támasztják alá, Horváth Mihály, aki a Magyar Cukor Rt.-t vezette a ’94-
95-ös időszakban, azt nyilatkozta a bizottsági meghallgatáson, a kettővel ezelőtti bizottsági 
meghallgatáson, hogy még ’95-ben is a Magyar Cukor Rt. üzemi szintű nyeresége 700 millió 
forint volt, ami összemérhető volt egyébként a nyugati tulajdonban lévő magyarországi 
cukorgyárak nyereségességével. Tehát egyáltalán nem volt igaz, hogy üzemi szinten 
életképtelenek lettek volna a cukorgyárak. 

Ami miatt veszteségesek voltak, az a hihetetlenül magas kamatköltség volt, Horváth 
Mihály nyilatkozata szerint 700 millió forint volt az üzemi szintű nyereség ’95-ben, ehhez 
képest 1,4 milliárd forint volt a kamatköltség, tehát nyilván megfojtotta a kamatköltség 
mértéke és a kamatok mértéke a Magyar Cukor Rt.-t. Hitellel nem lehetett volna ezt a 
helyzetet megoldani, Horváth Mihály nyilatkozata szerint csak tőkeemeléssel. 

Valaki tehát hozott egy döntést, hogy ezt a tőkeemelést nem hajtja végre az állam, ’96 
elejétől ön volt a Horn-kormány pénzügyminisztere, Medgyessy úr, úgy gondolom, hogy ’96-
ban még meg lehetett volna menteni a Magyar Cukor Rt.-t. Ez a megmentés aztán végül is 
nem történt meg, és ’96 végére, ’97 elejére került az Agrana tulajdonába ez az öt cukorgyár is. 

Egyetlenegy rövid dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban mondani. Fischer Béla, 
aki majdnem 15 éven keresztül mindenféle vezetői pozíciót töltött be a cukoriparban, nekem 
azt nyilatkozta vagy azt mondta egy telefonbeszélgetésben, hogy Medgyessy Péter úr, tehát 
ön személy szerint is többször kijelentette azt, talán emlékszik rá, és akkor kérem, hogy 
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erősítse meg vagy cáfolja meg, ha nem emlékszik rá, hogy a cukoripar egy lyukas hordó, és 
abba egy fillért nem rakunk. 

Tehát emlékszik-e ilyenre, illetőleg ha nem emlékszik, akkor hogyan emlékszik 
pontosan erre. Ismét visszautalnék arra, hogy üzemi szinten még ez az öt cukorgyár is egy 
nyereséget produkált, komoly nyereséget produkált. Tehát az nehezen látható, hogy mondjuk 
pénzügyi szempontból miért nem tartották ezeket gazdaságilag életképesnek. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Hanó Miklós, majd utána Aradszki András! Rövid kérdéseket kérek. Úgy 

jeleztem a meghívott vendégeinknek, hogy fél 12 környékén szerintem, akkori tervezetem 
szerint be tudjuk fejezni az ülést. Kérem, hogy ehhez tartsák a bizottsági tagok is a 
kérdéseiket. 

 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Rövidre fogom. Csak annyit 

szeretnék elmondani Medgyessy úrnak, hogy szerintem a magyarországi cukortermelés 
fejlettsége megfelelő volt, inkább öntözhetőségi problémák voltak, ami a volumen, 
mennyiségtermelést valamilyen szinten korlátozta, ha aszályosabb idő volt, akkor nem úgy 
termett. Viszont a cukorfok elég jó. 

Én nem ebben látom a fő problémát, hanem abban… (Dr. Medgyessy Péter: Van, ahol 
jó, van, ahol nem!) Igen, világos, de nem ez volt az oka annak, hogy ezek a gyárak bedőltek, 
hanem amit Für Balázs is itt az előbb elmondott. 

Én csak azt szeretném megkérdezni, mert élmény volt hallgatni a történelmi 
visszatekintést is, mert beleláttunk más dolgokba is a rendszerváltás előtt, hogy azt nem 
látták-e most politikailag vagy közgazdaságilag, hogy azért valami állami szerepvállalást 
ilyen stratégiai dolgokban bent kellett volna hagyni, mert azért olyan gyorsan nem lehet 
ezeket átvinni. A példa mondjuk ott volt, ahol például a termelők a tulajdonosok, most ebbe 
az irányba próbáljuk visszavinni a gazdálkodást, mert az volt a baja ennek a privatizációnak, 
és ez a mostani cukorbizottságunk is talán egy példa, az állatorvosi tehén, hogy ez miért így 
alakult, hogy egy csomó piacszerző privatizáció volt. Tehát nem mind az volt, hogy termeljen, 
hanem nem is volt cél az, hogy itt további termelés legyen, hanem monopolhelyzetbe kerülök, 
és mindjárt tudok árat emelni, az nekem bőven visszajön. 

Ezekben nem láttak volna-e valami szerepvállalást akkor? Tudom, hogy ez már nem 
visszavezethető teljesen. 

Mert itt az volt a baj, hogy ez ilyen spontán privatizáció volt, beleestek az emberek, 
aztán vagy sikerült, vagy nem, olyan volt a pénzügyi helyzet, amilyen volt, nem lehetett mellé 
finanszírozni - de valamilyen megoldás kellene. Van egy vidékünk, van egy 
mezőgazdaságunk, és nincs feldolgozóiparunk. Itt is elmondom, hogy Békéscsabán bezárt a 
Barnevál, a 120 éves István-malom, a Gyulai Húskombinát nem vág, a tejüzem bezárt, a 
hűtőház, amely már a ’70-es években nyugat-európai exportra termelt, bezárt, azt is azért 
zárták be, hogy a bajai jobban működjön, mert az magyar kézben van - a privatizációt így 
értem. Ebben nem láttak-e volna valami segítséget? Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Jelentkezések.) Aradszki András! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (Fidesz): Medgyessy úr megjegyzésére: én tudom, hogy a 

szerződést akkor érvényes, amikor a felek elfogadják, és aláírják, és én ezt meg is kérdeztem 
az elmúlt ülések során az érintettektől. Ők azt mondták, hogy valóban nem volt jogi erejű 
kötelezésük arra, hogy aláírják a szerződést, viszont erős gazdasági fenyegetettsége volt akkor 
az országnak, abban a helyzetben nem lett volna jó üzenet kifelé, hogy jön egy friss kormány, 
és az úgymond a szakma - értsd: a sajátos privatizációs törvény által felhatalmazást kapott 
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vállalatvezetők - által kidolgozott szerződésekbe nem megy bele az ÁVÜ igazgatósága. Ezzel 
a körítéssel, ezzel a pontosítással, úgy gondolom tisztább a kép. Tehát az a fajta hiányos és 
rosszul ütemezett privatizációs jogszabályalkotás ide vezetett. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Ismét megadom akkor a szót Medgyessy Péternek.  
 
DR. MEDGYESSY PÉTER, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. volt elnök-

vezérigazgatója, volt igazgatósági elnöke: Köszönöm szépen. Megtisztelő a sok kérdés. 
Lassacskán már kezdem úgy érezni magam, hogy cukorszakértővé emelkedem, pedig ez 
távolról sem igaz, de a kérdések természetesen sokkal fontosabb politikai, gazdaságpolitikai 
és egyéb más ügyekre terjednek ki, amelyeket én teljes mértékben értek.  

Őszintén meg kell mondjam, hogy nekem arról fogalmam nincs, hogy ki hozta meg a 
döntést, a végleges döntést arra vonatkozóan, hogy a kisebbségi állami tőke átmenjen 
többségbe vagy ne menjen át többségbe, hogy emeljünk tőkét vagy ne. Minden bizonnyal 
végső soron kormányzati döntés, kormánydöntés volt. Hogy ki javasolta, hogy technikailag 
hogyan volt, azt őszintén szólva nem tudom. Ha valaki 16 évvel ezelőtti ilyen kérdésekre 
részletekig tud emlékezni, az előtt leemelem a kalapomat, én nem tudok.  

Hogy üzemi szinten nyereséges volt, az egy pénzügyi szakembert őszintén szólva nem 
nagyon hat meg, mert az a kérdés, hogy egyébként pénzt kell bele önteni vagy nem. Hogy én 
mondtam-e, hogy ez egy lyukas hordó vagy egy feneketlen zsák, vagy ilyesmi, vagy sem, 
arról fogalmam sincs, akár mondhattam is volna, nem tudom, erre sem emlékszem. Viszont 
nagyon sok jót mondtam, és ezek között nem emlékszem erre, de azért az igaz, és nagyon 
szépen kérem, hogy erre emlékezzenek vissza, és ilyen értelemben kell kérnem Hanó Miklós 
képviselő urat is, hogy erre gondoljon, hogy milyen időszakban volt ez. Olyan időszakban, 
amikor éppen túl voltunk a Bokros-csomagon. Lehet kritizálni, lehet jót vagy rosszat mondani 
a Bokros-csomagról, én is tudok róla sok rosszat is mondani, meg sok jót is, de azért egy tény: 
hogy áthidalta azt az állapotot, ami kialakult ’95-re, hogy tudniillik az ország gyakorlatilag a 
fizetésképtelenség határára került. Ezután ezer helye volt a pénznek, és én mint 
pénzügyminiszter azért kellett felelősséget vállaljak, hogy a lehető legjobb helyre tegyem a 
pénzt. Nem tudok azzal a fejjel gondolkodni erről, amivel ma gondolkodnék, hogy jó lenne-e, 
ha lenne több magyar vagy működőképes cukorgyár Magyarországon, erre valószínűleg azt 
mondanám, hogy persze, jó lenne, de akkor, abban az időszakban pénzügyminiszterként nem 
mondhattam mást, mint hogy meg kell néznem, hova tesszük azt a nagyon kevés pénzt, ami 
rendelkezésre áll. Ezeket kellett tehát megfontolás tárgyává tennem.  

Annyit még hadd mondjak azért el a kérdésekkel kapcsolatban, amelyeket Varga 
képviselő úr tett fel, anélkül, hogy olyan, a bizottság kompetenciáján túlhaladó ügyekre 
terjednék ki, amelyek kapcsán az elnök úr figyelmeztette a képviselő urat, hogy ne 
kalandozzon el, hogy azért a piacnyitás, tudjuk, jóval hamarabb megtörtént, mint maga az 
európai uniós csatlakozás. Ennek nagyon sok oka volt. Részben mi is kaptunk piacokat annak 
idején, tehát nem teljesen egyoldalú volt a piacnyitás, de azért ez a piacnyitási folyamat 
korábban megindult. Alternatíva tehát legfeljebb az lehetett volna, hogy én 2004-ben mondjuk 
Koppenhágában azt mondom, hogy visszacsukjuk a kapukat és a piacot. Hát, ezt mondjuk a 
csatlakozás előtt néhány héttel vagy néhány hónappal az álmoskönyv szerint nem igazán jó 
kimondani. Ebből következően én nem tudtam ebben mást képviselni, mint amit akkor 
képviseltem, és amiről én ma is azt gondolom, hogy helyes volt.  

Aradszki képviselő úrnak abban természetesen igaza van, hogy a gazdasági 
fenyegetettség és a jogi kényszer nem ugyanaz, és én azt nem vitatom, hogy egy erős 
gazdasági nyomás volt arra, hogy az akkori kormány bizonyítsa elkötelezettségét a 
piacgazdaság iránt. A piacgazdasági elkötelezettség az akkori vélekedések szerint pedig 
alapvetően arról szólt, hogy a privátszektor és a külföldi tőke jelen lehet-e a gazdaságban 
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vagy sem. Ezt a részét tehát nem tudom vitatni. Azt a részét mondom, hogy az akkori 
kormánynak ennek ellenére is megvolt formálisan a lehetősége arra, hogy nemet mondjon. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy nincs több kérdező.  
Meg szeretném köszönni meghívott vendégeinknek, hogy részben törvényi 

kötelezettségüknek is eleget téve elfogadták a meghívást, és megjelentek a bizottság előtt. 
Nem mondhatnám azt, hogy útelágazáshoz érkeztünk, most Medgyessy Péter sem mondta 
(Derültség.), de azt gondolom… (Dr. Józsa István: Nem volt elegáns! Nem volt elegáns!) 
…de azt gondolom - viccet annak lehet mondani, aki érti a viccet, és én úgy érzem, hogy most 
olyan környezetben vagyunk -, hogy a bizottság munkáját segítették a jelenlévők a 
gondolataikkal, és minden bizonnyal a jelentéstervezethez használható információkat 
kaptunk, ezért még egyszer meg szeretném köszönni a megjelenésüket és az itt 
elhangzottakat. Az első és a második, egybevont napirendi pontot lezárom. Köszönöm szépen 
vendégeinknek a jelenlétet, viszontlátásra. (Közbeszólások: Viszontlátásra! - A napirendi 
pontokhoz érkezett vendégek távoznak.) 

Egyebek 

Mi még egy pár percig maradunk az egyebek kapcsán. Szeretném jelezni, hogy a 
társelnök úrral közösen - mondhatnom ezt - egyelőre nem látunk olyan bizottsági ülésre okot, 
ahol külön meghívott vendéget szeretnénk a továbbiakban meghallgatni. Elképzelhető, hogy a 
jelentéstervezet készítésének az időszakában felmerülhet olyan fordulat, amelynek kapcsán a 
szakértő urak javaslatot tesznek, hogy itt netán van egy olyan elvarratlan szál, amit nem 
vettünk észre, és jó lenne ezt-azt, s a többi, meghallgatni vagy netán újra meghallgatni. 
Ilyenre most nem látunk okot. Ennek megfelelően most már hivatalosan is meg szeretném 
kérni a szakértő urakat, hogy a benyújtott dokumentumok alapján, az elhangzottak alapján, a 
fellelhető információk alapján, a médiából legyűjtött információk alapján a parlament által 
nevesített kérdésekre koncentrálva, amelyekkel a bizottságunkat felállították, tehát ezen 
kérdésekre koncentrálva kezdjék el a jelentéstervezetet összegezni, és amikor úgy érzik, hogy 
az első olvasható verzió, az 1.0 számú tervezet megvan, akkor erről a bizottság tagjait 
értesítsék, azt mi kiküldenénk, és akkor kijelöljük azt az első bizottsági ülést, amikor 
megvitatjuk és esetleg pontosítjuk, tovább finomítjuk a jelentéstervezetet. Én ezt a folyamatot 
szeretném javasolni innentől kezdve.  

Úgy érzem, hogy tudjuk tartani a parlament által megszavazott 180 napos határidőt, 
jelenleg még legalábbis ezt mondom. A parlament nagyon feszített munkarendben fog most 
karácsonyig dolgozni, de úgy érzem, hogy be tudjuk illeszteni a jelentéstervezet 
megtárgyalását, ami azért általában több bizottsági ülésnapot szokott igénybe venni.  

(Jelzésre:) Aradszki Andrást láttam jelentkezni, megadom a szót. 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Közben megváltoztattam a gondolatomat, 

inkább kérdést tennék fel a szakértő urakhoz, mert az eredeti szándékom az volt, hogy azért 
még nem tudom, melyik ülésen, amikor Bokros úr itt volt, akkor felvetettem, hogy a 
Gazdasági Versenyhivatalnak lett volna itt valami szerepe, amikor a fúziókat meg a 
piacszerzést és annak az európai lokális hatásait vizsgálta a Versenyhivatal. Most azon 
gondolkodom, hogy e miatt az akkori versenyhivatali elnököt, tehát ekkor ’96-ot írunk, a ’96-
os elnököt hallgassuk-e meg, vagy a szakértőknek van-e lehetőségük arra, hogy a 
privatizációs dokumentumok között beszerezzék-e vagy szerepel-e a GVH az akkori 
szabályok szerinti határozata, döntése, hogy a fúziókat, ezt a privatizációt jóváhagyta-e vagy 
sem.  
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Vagy hiányzik-e ez a dolog, mert ez azt mutatja, hogy a privatizáció az akkor hatályos 
versenyjogi törvényekkel szemben ment. Tehát erre kérnék választ, és attól tesszük függővé, 
hogy mit csináljunk ezzel a GVH-s, versenyjogi kérdéssel. 

 
ELNÖK: Igen, bennem egyébként ugyanez a kérdés megfordult, jó néhány hónappal 

ezelőtt a GVH ez irányú döntéseit elkezdtem legyűjteni internetes portálról, tehát nem 
közvetlen nyomtatott dokumentációk alapján, és az összegzésem az volt, hogy végül is 
mindent jóváhagyott. Bekerült hozzá sok minden, vitatkoztak, de végül is mindent 
jóváhagyott, ami egyáltalán a GVH elé került vitatott esetekben. Pongrácz Tibor jelezte, hogy 
szólni kíván. Megadom a szót! 

 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel kapcsolatban 

annyit akarok elmondani, hogy a ’91-es alaptranzakciók nem tartoztak a GVH hatálya alá, 
mert ott még nem volt olyan piaci koncentráció, azzal, hogy egy-egy gyárat megvettek, ami 
odatartozott volna. Az első ilyen nagy lépés, és amit valóban indokolt vizsgálni, az a ’96-os, 
amikor az Agrana megszerzi közvetett módon a Magyar Cukor Rt. többségét, mert azzal 
gyakorlatilag hét gyárat szereznek meg a tizenkettőből. Ezt 1996. október 25-én a GVH 
jóváhagyta. 

Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy jóváhagyta, és miért hagyta jóvá, és miért 
nem tiltotta meg a befolyásszerzést, de erre az akkori elnök azt fogja mondani, hogy nem 
emlékszem semmire. 

Tehát azt gondolom, és ezt szeretném javasolni, hogy küldtek bizonyos 
dokumentációt, egyébként nem teljeset, de azt gondolom, az kellene, hogy írásban meg 
kellene keresni őket a kérdésekkel, és a kérdésekre adott válaszokról tud majd a bizottság a 
jelentésben véleményt mondani, hogy szerinte helyesen járt-e el a Gazdasági Versenyhivatal 
akkor vagy nem. 

Azt gondolom, hogy ez ilyen szempontból egy lezárt jogi aktus, mert gyakorolták az 
őket megillető jogot, a döntés az volt, hogy igen, ahogy elnök úr is elmondta, minden esetben 
igen volt, az egy másik kérdés, hogy ez helyes volt-e vagy nem, és erről a bizottság mondhat 
egy kritikát, hogy egyébként ez helytelen volt. 

 
ELNÖK: Jó. Tehát arra teszek javaslatot, hogy ezen kérdéseket legyetek szívesek, 

szakértő urak összeállítani, hogy mit szeretnénk megkérdezni a GVH-tól, és akkor itt most a 
Horváth Katalint helyettesítő Palkó Katalint kérem majd meg, hogy összegezzük, hivatalos 
formában tegyük meg. (Dr. Józsa István: Ügyrendben szeretnék szólni!) Józsa István 
társelnök úr ügyrendben, de ne ügyrendezzünk, szót adok anélkül is. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Ügyrendi természetű, hogy hogyan 

működjenek a szakértők a jelentéskészítés szakaszában. Tehát nekem az a kérésem, hogy a 
társadalmi munkában dolgozó dr. Szőllősi Tamást is vonják be a munkába. Ez a kérésem. 
Tehát arra vonatkozott a döntés, ez pedig egy együttműködési kérdés, szerintem 
gesztusértékű, és tekintettel arra, hogy a Horn-kormány idején államtitkárként dolgozott, 
tapasztalataival, tudásával hozzájárulhat ahhoz, hogy minél teljesebb és jobb legyen ez a 
szakértői anyag. 

 
ELNÖK: Először is most a GVH-s kérdéskörnél tartunk, tehát akkor nagyjából 

megfelelő ez a vonal. Ez egy másik irányú kérdés, azt hittem, hogy ehhez akarsz hozzászólni, 
a GVH-hoz. Tehát a GVH-s dologgal akkor egyetértesz? (Dr. Józsa István: Igen.) Akkor egy 
kérdéskört megindítunk, ha nem kapunk megfelelő választ, akkor esetlegesen még egy 
személyes meghallgatást beiktatunk, de ez legyen opciós. 
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Ami az MSZP által delegált megfigyelői státuszú szakértő, most nem is tudom a 
helyes megnevezését, azt gondolom, hogy egyelőre a Házszabály erre nem ad felhatalmazást. 
Arra ad lehetőséget, hogy mindenkit, aki a munkánkat szeretné segíteni, és információk 
birtokában van, mint ahogy erre Suchman Tamás is utalt és jelenleg te is, hogy kormányközeli 
pozíciókat töltött be az általuk delegált megfigyelő szakértő, és ha olyan információkat tud, 
amellyel segítené ennek a jelentéstervezetnek az előkészítését, azt gondolom, hogy azt nagy 
örömmel vesszük, leírja, átadja, de a konkrét jelentéstervezetben véleményem szerint csak a 
bizottság által megválasztott szakértők vehetnek részt. 

Tartok tőle, hogy ezt nem én mondom ki, hanem a Házszabály rendelkezik efelől. De 
mint mondtam, bármilyen információt nagyon szívesen veszünk, ha ez segíti a bizottság 
munkáját, tehát bármilyen ötletet, leírást, észrevételt, véleményt szívesen fogadunk, mint 
eddig is bárkitől, aki ez irányba segítette munkánkat. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnök Úr! Erről nem rendelkezik a Házszabály. Én 

kirekesztőnek érzem ezt a megközelítést, amit ön mond. Én egy gyakorlati együttműködésre 
tettem javaslatot szakértői szinten a jelentéskészítés szakaszában. Úgy érzem, hogy ön le 
akarja tiltani erről a fizetett szakértőket, én pedig arra teszek javaslatot, hogy a három 
szakértő működjön együtt a jelentéskészítést illetően, szerintem ettől jobb lesz a jelentés, és 
nem rosszabb. 

 
ELNÖK: Értem. Letiltásról szó sincs. A jelentéstervezetet a bizottság által 

megválasztott szakértők feladata, hogy elvégezzék, az ideáramló információkat viszont 
bárkitől fogadhatják, így az MSZP által delegált megfigyelő szakértő úrtól is. 

Aradszki András! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ugyanezt akartam mondani. 
 
ELNÖK: Nyitottak vagyunk minden információra. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Fordítva! Én azt mondom, hogy a fizetett szakértők 

küldjék el az én szakértőmnek a munkaközi anyagokat, hogy jobb legyen az előterjesztés. 
 
ELNÖK: Nincs fordítva, ebben viszont azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, 

legalábbis az én véleményem, hogy nincs fordítva a helyzet, nem lehet fordítva a helyzet, 
viszont a szakértő urak által előkészített jelentéstervezetet mindannyian meg fogjuk kapni. 
Tehát ez nem lesz titok, sőt annyira nem, hogy ebbe bele kell szólnunk, értelmezni és 
összegezni kell, hogy mi is így látjuk-e, így hallottuk-e vissza, és azokra a súlyponti 
kérdésekre kapunk-e megfelelő választ, amelyek a bizottság megalakulásakor a parlament 
által megszavazott kérdéskört jelentik. Tehát én ebben nem látok semmilyen ellentmondást. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Akkor a jegyzőkönyv számára szeretném rögzíteni, 

hogy a jobboldali többség kizárta a jelentés fogalmazásából az MSZP szakértőjét. (Dr. 
Aradszki András: Ez nem igaz!)  

 
ELNÖK: Aradszki András! 
 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Egy szakértő egy szabad szellemi pálya. 

Gondolom, ezeket a fogalmakat azért tudja, hogy mit jelentenek, hogy mi ezeknek a tartalma. 
(Dr. Józsa István: Kérem, hogy ne sértegessen!) Nem sértegetem, csak mondom, hogy egy 
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szabad szellemi pálya, az ő kompetenciája az, hogy elkészítse ezt a szakértői véleményt, ezt 
az anyagot a leírt tudása, tapasztalata szerint.  

Ez a szabad szellemi pálya azt is jelenti, hogy szabadon eldöntheti, hogy igénybe 
veszi-e a más társszakértő vagy bárkinek a véleményét, információját, tudását vagy nem. Erre 
mi nem mondhatjuk meg, ez ugyanaz lenne, ha megmondanám, hogy csak a Révay 
lexikonból szerezhet információkat, körülbelül ugyanaz a helyzet, mint amit ön kér, 
képviselőtársam. Gondolom, nem ez volt a szándéka. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Az volt a szándékom, hogy működjenek együtt, ha 

önök azt mondják, hogy nem tiltják le erről őket, akkor megpróbálom a szakértő urakat 
meggyőzni, hogy mint szellemi szabadfoglalkozásúak, működjenek együtt. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Ez meg fog történni, tehát minden információt szívesen várnak a szakértők. 

Pongrácz Tibor! 
 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Bocsánat, csak annyit akartam volna mondani, 

hogy én azért már több parlamenti bizottság, vizsgálóbizottság munkájában részt vettem, 
tudom, hogy ez hogyan épül fel. Olyanban is részt vettem, amelyhez C-típusú átvilágítás volt 
szükséges, stb. Tehát ott nem volt, hogy bárki, bármilyen információt szabadon cserélgethetett 
volna. A Házszabály szerint, ahogy Für Balázs mondta, a bizottság elnöke elé terjesztjük ezt a 
munkát, hogy ő utána ezt kivel egyezteti, ha nincs benne államtitok vagy szolgálati titok, az 
már az ő szuverén joga. 

A másik része a dolognak, és ezt csak technikai szempontból akartam elmondani, hogy 
egy ilyen jelentés úgy épül fel, hogy van egy moduláris rendszere, amelybe beépülnek egyes 
elemek, utána az kerül vitára a bizottság oldaláról. Én nagyon szívesen odaadom, ha a 
bizottság elnöke úgy dönt, hogy adjuk oda a kollégának, és ő még bele akar rakni hat 
moduláris elemet, amit a bizottság a végén elfogad. De ahhoz, hogy ez a folyamat ne essen 
szét, tehát legyen egy egységes vezetése, akkor ilyen értelemben egy kézben kell tartani, de ez 
csak egy technikai kérdés egyelőre, mert a jelentés szövegét a bizottság dönti el, nem a 
szakértő. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Én viszont úgy látom, hogy visszaélnek azzal, hogy én 

aláírtam a teljesítésigazolást az eddigi munkáról. 
Nem a bizottság egyik elnökének a szakértői, hanem a két társelnöknek a szakértői, és 

ha az egyik társelnöknek az a kérése, hogy működjenek valakivel együtt, szerintem arra 
tekintettel kellene lenni. Ezt önálló szerzői belátásukra bízom. Itt nincsenek C-típusú 
anyagok, én pusztán egy együttműködést kértem - úgy látszik, hogy kikényszeríteni nem 
tudom. A független értelmiségi belátásukra bízom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e további kérdés, észrevétel? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Az egyebeket lezárom. 
Várhatóan egy bizottsági jelentéstervezet ürügyén, okánál fogva várható a következő 

bizottsági ülés, avagy esetleg ha a GVH-tól nem kapunk megfelelő választ, akkor 
meghíváshoz folyamodunk.  

Köszönöm szépen, az ülést berekesztem. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 1 perc)  
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