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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 23 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság társelnöke, levezető elnök, a továbbiakban 
ELNÖK: Jó napot kívánok! Köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 
tisztviselőket, köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését. A 
napirendi pont tervezetet kiküldtük az érintetteknek. Egy fő napirendi pontot jelöltünk meg, a 
vizsgálóbizottság jelentéstervezetének megvitatása, valamint az Egyebek.  

Kérdezem, hogy a napirendi pont tervezethez van-e kérdés, észrevétel? (Nincs jelzés.) 
Nincs, szavazunk róla. Ki az, aki támogatja a napirendi pont tervezetet, az kézfeltartással 
jelezze. (Szavazás.) Elfogadtuk egyhangúlag a napirendi pont tervezetet, ezek szerint fogunk 
haladni. 

A vizsgálóbizottság jelentéstervezetének megvitatása 

Az eddigi ülések alapján a szakértő urak elkészítették a bizottságunk jelentéstervezetét. 
Ezt, ha most mondhatom vagy pontosíthatom, kedden sikerült mindenkinek elektronikusan 
elküldeni, és ez alapján szeretnénk a mai bizottsági ülésünket letárgyalni. Elsősorban azt 
szeretném majd megkérdezni, illetve akinek lesz, tegyen javaslatot, hogy a szakértő urak 
javasoltak tartalmi megnevezéssel egy bizonyos formát, amelyben 6 fő fejezetre bontották az 
ülésünk anyagát, illetve a különféle államigazgatási szervekhez intézett kérdéseinkre az adott 
irományokból is fellelhető válaszokat, valamint a bizottsági ülésen a meghallgatott 
személyektől kapott válaszokat integrálták be ebbe a 6 fejezetbe, és a 7. fejezetbe pedig a 
parlament által elfogadott, a bizottságunk megalapításáról szóló határozati javaslatban 
felsorolt kérdésekre próbálják meg a választ megadni.  

Először nagyjából abban kellene egyetértenünk, hogy ez a tartalmi, szerkezeti felosztás 
így elfogadható-e. Röviden, két nagy fejezetre bontották fel az érdemi vizsgálatunkat és az 
államigazgatási szervektől megkapott irományok feldolgozását, amelyben úgy, ahogy a 
bizottsági ülésen is tárgyaltuk, első időszakban az 1990 előtti jogszabályi előkészületeket, a 
spontán privatizáció kérdéskörét, majd pedig a ’90-es Antall-kormány megalakulásával azt az 
átmeneti folytonosságot, amit az előkészítés során indukáltak ’88-90-ben, és ezzel az első 
nagy privatizációs időszak lezárulása is megtörténik ’91 végeztével. Ezt tárgyalja az egyik 
fejezet.  

Egy következő jelentős rész az állami kézben megmaradt 5 cukorgyárnak az 
integrációba való felépülését mutatja be, majd azt az általunk is sokat citált kérdést, hogy az 
állami tulajdon megtartása mellett miért nem sikerült tőkét szerezniük, illetve az állam miért 
nem járult hozzá tőkeerővel a magyar kézben maradt integrációba szerveződött hazai cukor rt. 
támogatására. Majd pedig a ’94-98-as időszak, amelyben a megkötött privatizációs 
szerződések ellenőrzésének a kérdésköre merül fel, valamint a hazai cukor külföldi kézbe 
kerülésének a folyamatát jellemzi. Itt az Agrana Csoporthoz való kerülést, és ezzel zárul 
mondhatnánk a privatizáció technikai része.  

A második nagy rész pedig a 2004-es magyarországi csatlakozás, ennek a 
környezetének az elemzése, hogy mi a helyzet ekkor az Európai Unióban a cukortermesztés, 
répacukor-termesztés területén, milyen szabályok vonatkoznak egyáltalán az uniós tagok 
részére, és hogy ebbe a környezetbe hogyan integrálódik, mert közben már megindulnak a 
cukorgyárak bezárásai, a még megmaradt, de még mindig jelentős, 400 ezer tonna 
kapacitással rendelkező, de már külföldi kézben lévő cukorgyárak hogyan integrálódnak be 
ebbe az új környezetbe, miközben a Franz Fischler által már elindított cukorreform vitája 
megindul az európai uniós hadszíntéren. És akkor élesre fordul 2005 nyarán, év végén, 2006 
elején, és onnan végig ezt a szakaszt tárgyalja a jelentéstervezet, hogy milyen körülmények, 
kormányzati, külső, ágazati érintettségek hogyan hatottak eredőben odáig, hogy végül az a 
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közismert, szomorú tény, ami napjainkra jellemző, hogy csak a kaposvári cukorgyár maradt 
meg, és utána jönnek, mint említettem, a parlamenti határozatban megfogalmazott kérdésekre 
adandó válaszok. 

Ez nagyjából a szerkezete a jelentéstervezetnek. Én magam a jelentéstervezet 
szerkezetét jónak a tartom, követhetőnek és logikusnak, és az általunk vizsgálandó kérdésekre 
adandó helyes logikai válasznak. Meg szeretném kérdezni, hogy a jelentéstervezet készítői 
ehhez a szakaszhoz, a logikai felosztáshoz akarnak-e kiegészítést fűzni úgy, hogy nekünk 
esetleg könnyebb vagy megérthetőbb legyen, vagy olyan területet nem említettem, ami 
könnyebbé teszi a bizottsági tagok részére a szerkezeti áttekintést. (Jelzésre:) Igen. Pongrácz 
Tibor. 

 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit akartam csak 

hozzáfűzni, pontosítva, hogy az a szerkezet, hogy a spontán privatizációs szakasz és a ’90-91-
es időszak, tehát gyakorlatilag az, amikor a 12 cukorgyárból a 7 kimegy külföldi tulajdonba, 
az az első nagy csomag. Utána hogy az ÁVÜ-nél van egy törvényi és egyszerkezeti változás 
’92-ben, ahol a vagyonpolitikai irányelvek változásai okán bekövetkező változás arra 
vonatkozóan is, hogy tudják-e értékesíteni, ezért is jelenik meg a magyar termelői tulajdon. 
Ez a ’93-as tranzakció, amikor megszerzi az 51,1 százalékát az 5 cukorgyárnak az Első Hazai 
Cukorgyártó és Forgalmazó Kft. és ezt a folyamatot követtük végig ’97-ig, ameddig az 
Agrana gyakorlatilag megszerzi a többséget. Vizsgálva azt a kérdéskört, a bizottság többször 
tárgyalta, hogy a Horn-kormány idején milyen döntések születtek a fenntarthatóságával, 
illetve finanszírozhatóságával kapcsolatban. Gyakorlatilag utána kezdődik ez a kvótakorszak, 
csak azt akartam mondani, hogy kvázi ez a két pont a hangsúly, és aztán a harmadik pont a 
kvóta kérdéskör. 

A kérdésekre adott válaszokat pedig azért helyeztük el ennek a végén, mert az a 
bizottsági jelentésre kapott válasz, de én úgy gondolom, hogy a vizsgálat során kiderült 
tények, és a feltett kérdések nincsenek teljesen összhangban. Azt gondolom, hogy a mögöttes 
történeti háttér nélkül a kérdésekre adott válaszok nem lennének értelmezhetőek. 

 
ELNÖK: Igen, a jelentéstervezet részletesen foglalkozik a ’98-99, bocsánat, 1988-89-

90-es időszakban az akkori törvények által adott vállalati vezetések részére szolgáló 
lehetőséggel, hogy hogyan nyitotta meg, hogy gyakorlatilag önmagukat adhatták el a 
gyárvezetők. Egyszerűen erről volt szó, és ezt még megerősítette sajnálatos módon az 1990 
januárjában elfogadott utolsó Sárközy Tamás-féle további törvény. Nem emlékszem, a citált 
hely pontosan leírja, hogy hogyan nyitotta még ki tovább ezt az öneladási folyamatot, és utána 
’93-ban épül fel úgy az akkori államigazgatás, hogy megpróbálja visszafogni az akkorra már 
látott, kicsit önpusztító, önprivatizációs folyamatot, és ekkor válik egyértelművé, amire 
Pongrácz Tibor utalt, hogy az állam elkezdi védeni és ellensúlyt képezni a már megtörtént 
spontán privatizációval szemben és ellenében. Tehát ott már nagyon tudatos akkor az AVÜ és 
a törvényalkotók szándéka, hogy ha már egyszer privatizálunk, akkor legyen belőle bevétel, 
legyen feltétel, munkahely-megtartás és minden egyéb. Ott már sokkal szigorúbbak a 
feltételek, és ekkor dönt úgy, hogy a megmaradt 5 magyar cukorgyárat próbálják meg egy 
hazai, állami dolgozói résztulajdon összesítésben megtartani. És utána jön az első magyar 
cukor története és végső szerepe 1997-ig, ami – az már egy másik kormány időszaka alatt, 
 de –  nem tud talpon maradni.  

Ez egyébként nagyon izgalmas, akik jogelmélettel foglalkoznak, a ’88-89-90-es 
időszaknak a jogfilozófiája, és arra adott válasz ’92-93-ban. Itt hallhattuk is, nem emlékszem 
melyik meghívott vendégünktől, aki gyakorlatilag elmondta, hogy ’92-re érkeztek el olyan 
stádiumba, az AVÜ részéről volt itt valaki (Dr. Pongrácz Tibor: Csepi Lajos.) Csepi Lajos 
volt? Elnézést, hogy akkorra tudták felfogni, hogy micsoda irdatlan vagyontömeg fölött 
kellene rendelkezniük azzal a néhány 10-12 munkatárssal, akijük volt, hogy képtelenek voltak 
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addig átlátni az egész folyamatot. Akkorra tudták megállítani a spontán privatizációval 
elindított guruló, gördülő önkéntes spontán privatizációs folyamatokat. Ezért talán érdekes 
pont a hazai cukor rt.-n keresztül figyelni, mert ők tipikusan alanyai voltak ennek az 
eseménynek, hogy velük mi történt. 

Ha ez itt a szerkezeti rész érthető… (Jelzésre:) Igen, társelnök úrnak adok szót. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. A terminológiai részt szeretném 

egységesíteni itt a szerkezeti részben. Ha jól láttam, ugyanis nagyon helyesen itt a 3-as pont 
úgy szól, hogy a cukorgyárak privatizációjának első üteme ’91, tehát ez így helyénvaló, de 
mintha másutt úgy hallottam vagy láttam volna idézni, lehet, hogy később volt, a ’94-98-as 
időszakot, hogy a Horn-kormány idején. Tekintettel arra, hogy nem készült a Horn-kormány 
idején kormány-előterjesztés, ezért javaslom, hogy a terminológia arra az időszakra 
vonatkozóan az időszak legyen. Hasonlóan, ahogy az Antall-kormány sem így van benne, 
hogy az Antall-kormány idején, hanem ’90 és ’94 között, így azt az időszakot is úgy 
azonosítsa a jelentés következetesen mindenütt, hogy ’94-98 között, tekintettel, hogy a Horn-
kormánynak kormány-előterjesztése ebben a tárgyban, mint kiderült Medgyessy Péter 
meghallgatása idején, nem született. Sem kormány-előterjesztés, sem minisztériumi 
előterjesztés.  

 
ELNÖK: Ez biztos, hogy nem igaz, mert a magyar cukorban nem többségi, de 49… 

(Dr. Józsa István: Alacsonyabb szintű döntések születtek.) 
 
DR. PONGRÁCZ TIBOR: Nem, nem, ez van a jelentésben is, és több tanú, Medgyessy 

úr is ezt mondta ezzel kapcsolatban, elő lehet keresni a jegyzőkönyvekben. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Na mindegy, ezen ne vitatkozzunk, hogy mi van a 

tartalomban, egy egységes terminológiát javasolok, ami az időszakok évszámmal történő 
megjelölését tartalmazza. (Dr. Pongrácz Tibor: A tartalomjegyzékben nem látok ilyet.) Én se 
látok. Később láttam. 

 
ELNÖK: A szövegben van egyébként a beazonosíthatóság miatt Antall-kormány 

megnevezés is, és időnként Horn-kormány megnevezés is. Én azt gondolom, ez a 
beazonosíthatóság miatt történik, hiszen minden ciklust a miniszterelnök nevével fémjelzünk 
úgy általában. Nem különben szoktatok mondani Orbán-kormányt, mi is. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): De ez egy szakmai jelentés, nem politikai. (Dr. 

Pongrácz Tibor: A tartalomjegyzékben nincsen politikai utalás, a terminológia korrektül 
végigmegy.) Jó, hát majd pontosítani fogom, ha szimmetrikus, akkor nincs vele gond, ha nem 
szimmetrikus, akkor van vele gond. 

 
ELNÖK: Erre külön nem figyeltem, de én úgy emlékszem, hogy megfelelő helyen 

felváltva ez a jelző így szerepel. Nem gondolnám azt, hogy ez valami negatív jelző lenne a 
szerepléshez viszonyítva. (Dr. Józsa István: Azt fogom megnézni, hogy a szövegkörnyezetben 
ez negatív vagy nem.) Jó. (Jelzésre:) Igen. Pongrácz Tibor. 

 
DR. PONGRÁCZ TIBOR: Én csak annyit akarok hozzáfűzni, hogy így nevesítve a 

kormányzatok egyetlen kérdéshez vannak igazán kitéve, az pedig amikor azt a kérdést kapta a 
bizottság, hogy milyen kormányzati felelősség állapítható meg, és ezzel kapcsolatban az 55. 
oldalon van nevesítve a kormányzati felelősség, ahol valóban a kormányok nevesítve vannak, 
de mindegyik, amelyik érintett a kérdésben, szerepel. Máshol egyébként nem voltak 
nevesítve, csak a kormányzati felelősségnél az 55. oldalon. 
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ELNÖK: Jó. Én azt gondolom, ezen a szerkezeti rész alapon, ha túllépünk... (Dr. Józsa 

István: Egy.) Megadom a szót társelnök úrnak. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Elnézést, a 7.1., azért a 7.1.-ben feltett kérdésnek azért 

van egy súlyozása, sorrendisége. Amikor a gyerek bemegy a boltba, és ugye nincs rágógumi, 
nem azt kérdezzük, hogy ugye nincs, hanem ugye van. Tehát ennek a logikája szerintem úgy 
szól, hogy egy, milyen privatizációs szerződések, megállapodások születtek, azokhoz 
kapcsolódóan az új tulajdonosok felé milyen kikötések kapcsolódtak, betartották-e azokat, és 
utána a 7.1.-nek az utolsó része, hogy a privatizáció során milyen mulasztások történtek. Mert 
amit az először fölsoroltam, azon lépések után következhet be az a kérdés logikailag is meg 
történetileg is, hogy a privatizáció során milyen mulasztások történtek. 

 
ELNÖK: Ez lehetséges, csakhogy ez itt a parlament határozatából adódó kérdések szó 

szerinti beemelése, ezen nem tudunk változtatni.  
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Koncepciózus volt a parlamenti kérdés? 
 
ELNÖK: A parlamenti vitában kellett volna ezeket (Dr. Józsa István: Ott is 

elmondtam.) felvetni vagy módosítani, vagy én nem tudom, mit csinálni, de innentől kezdve 
nekünk ebben nincs beleszólásunk, a parlament által elfogadott határozati javaslatot 
értelemszerűen a bizottságunk nem módosíthatja. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Jó, akkor csak azt kérdezem, hogy érthető a logikai 

felsorolás, amit mondtam? Tehát hogy előbb van a privatizációs döntés, előbb vannak a 
privatizációs megállapodások, amelyek születtek, előbb vannak az azokhoz kapcsolódó 
kikötések, és utána lehet beszélni arról, hogy milyen mulasztások történtek. Ahogy én 
mondtam. Jó, akkor rosszul lett föltéve a kérdés a parlamenti bizottságban. 

 
ELNÖK: Odáig nem tudunk visszanyúlni. Jó, én gondolom, szakértő urak majd 

átnézik, ilyen betűelütések meg ilyen összefolyt szavak, stb., találtam több helyen, ezt majd 
kérem szépen kijavítani. Csak mondok egyet, de utána rájöttem, hogy nem kezdem el ezt így 
felsorolni, az 1.1. tartalomnál a bizottság működésének „alapján” képező országgyűlési 
határozat biztos, hogy az „alapját”. Jó, tehát ilyen apróságok, de közben kaptam jelzést a 
titkárságtól, hogy ilyen értelmű áttekintése is folyamatos a tervezetnek. 

No, tehát itt jön az országgyűlés határozati javaslata. Azt hiszem, ezzel különösebb 
dolgunk nincsen. Ez a 6. oldalig tart, és a 7. oldalnál kezdődik az érdemi jelentéstervezet. 
Azzal kapcsolatos, hogy a bizottság által alkalmazott vizsgálati eljárás… (Jelzésre:) Igen? 
Társelnök úr. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Fogalmazásbeli javaslatom van. Szerintem a bizottság 

által meghallgatottak, mert nem bíróság vagyunk, szóval nem tanúkat hallgatunk meg. 
Meghallgatottak, meghallgatott személyek. 

 
ELNÖK: Jó, tehát ne használjuk a tanú szót, itt az indítvány arra utal. Én ezt 

elfogadom, hogy ha (Dr. Józsa István: Meghallgatott személyek.) így egyértelműsíteni tudjuk, 
hogy kikre irányul ez a cím, akiket a bizottság meghallgatott. Ennek valamilyen magyarosított 
verziója, meghallgatottakra fogjuk javítani. 

Igen. És hát itt én jelzem a bizottsági tagoknak, hogy innentől kezdve a bizottsági 
tagoknak jelezni kellene, hogy az itt leírtak, annak a felcímét és az alatta megfogalmazottakat, 
a források jelölését, és az egyes idézeteket ti, önök helyénvalónak látjátok-e. Persze ehhez a 
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jelentéstervezet elolvasása mindenféleképpen szükségeltetik. Én ehhez a szakaszhoz nem 
kívánok javaslatot tenni, én a 2004-es kvótavizsgálati szakaszhoz majd fogok tenni, ezt 
jelzem. Itt viszont a privatizáció történetének, a spontán privatizációnak, ahogy említettem, az 
Antall-kormány alatti első féléves privatizációja, a Magyar Cukor Rt. megalakítása. (Dr. 
Józsa István: Csak nézem az oldalszámokat.) Összefoglalva mondom, csak ismétlem, a 
témákat mondom, hogy miről van szó. A törvényi változás, amely megállítja a spontán 
privatizációs kérdésköröket, ennek a taglalása. A Magyar Cukor Rt., amely már átnyúlik 
innentől kezdve a Horn-kormány időszakába, annak a megalakulásának körülményei, 
működése, problematikája, forráshiánya, és természetesen az itt meghallgatott személyek ez 
irányú kérdésekre adott válaszainak a tényszerű felsorolásával foglalkozik ez a szakasz, mint 
említettem, ’97-ig, amikor az Agrana Csoporthoz kerül az első magyar hazai cukor rt. is. (Dr. 
Aradszki András megérkezik az ülésre.) Mint említettem, ebben a szakaszban, amit 
átolvastam, az itt meghallgatott személyek, az államigazgatási szervektől hozzánk érkezett 
anyagok alapján összeállított leírás van, ezt én tárgyszerűnek látom, kivetnivalót nem találok 
benne.  

Csak Aradszki Andrásnak említem, tehát ismertettem a jelentéstervezet szerkezeti 
részét. Abban nagyjából egyetérthetünk, hogy ez a szerkezeti felosztás rendben való. Most az 
első nagy szakasz, amely a konkrét technikai privatizációról szól, a ’88-90, ’90-94, ’94-98-as 
időszakokban a törvényi jogállási helyzet milyen hátteret biztosított a spontán privatizációhoz, 
az állami vagyon megtartásához, majd végül annak a kiengedéséhez. Mert itt közben történik 
’96-7-ben az a törvényi változás, amelyben az állam lemond az állami szerepvállalásáról, 
amikor kisebbségi tulajdonos volt, és átadja kötelező törvényi erővel a többségi 
tulajdonosoknak az üzletrészét. Ez is egy vitatott pont volt, hogy miért mondott le a ’94-98-as 
kormányzat, tehát a Horn-kormányzat az állami szerepvállalásról, még ha kisebbségi 
tulajdonos is volt egyes termelő vállalatoknál. Ezzel a teljes kontrollt veszítette el ugyanis 
ennek következtében ezen állami vállalatokból. Tehát ennek a törvényi változási felsorolása is 
hűen követhető úgy, ahogy itt ezt idézték is jónéhányan. Többek között az aranyrészvény 
szerepe, amikor kisebbségi tulajdonosi kört töltött már be a kormány, tehát ezzel a szakasszal 
foglalkozik döntő mértékben a 44. oldalig a jelentéstervezet. Természetesen megerősítve 
azokkal a szakmai, szakértői hozzászólásokkal, amit a cukoripari rt. kutatóintézetének 
vezetői, és az egyes gazdasági vezetők, akik átélték ennek a privatizációs időszakát, az 
őáltaluk elmondott technikai adatok, a cukorgyárak technikai fejlettségére utaló adatok, a 
kapacitásbeli, tehát termelési kapacitásbeli adatok hogyan változtak, milyen háttérrel 
érkeztünk a rendszerváltáshoz, milyen pozíciót foglaltunk el, milyen védőszámokkal tudtuk 
ezt megtartani. Tehát mindaz, ami technikailag elhangzott, az hűen nyomon követhető. 

(Jelzésre:) Igen, társelnök úr. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen. Csak így bele-beleolvasgatva, a 34. 

oldalon nagyon szépen összefoglalják Horváth Mihály úr által elmondottakat. Neki azért volt 
egy alapvető mondása, ami szerintem a makrogazdasági környezethez hozzátartozik, ami azt 
hiszem, úgy szólt, hogy a világpiaci ár mindig lényegesen alacsonyabb volt a hazai árnál.  

 
ELNÖK: Ez benne van több helyen, több helyen visszatérő eleme a 

jelentéstervezetnek, ugyanis a jelentéstervezet írói utalnak rá, hogy régóta, tehát visszanyúlik 
az 1800-as évektől kezdve, amikor az Európai Unió, bocsánat, Európa akkori önálló 
tagországai hogyan próbálták meg függetleníteni magukat az akkor is már olcsóbb dél-
amerikai, cukornádalapú kristálycukortól. Itt háborús folyamatok is közbejátszanak és minden 
egyéb, és hogy hogyan indul el egyáltalán annak a technológiai fejlesztése, hogy cukorrépából 
is ki lehet nyerni répacukrot, azaz finomítva kristálycukrot. Ennek a folyamatán hogyan épül 
fel a magyar cukortermelési rendszer, miközben Európában is ugyanezek épülnek fel, de az 
árszintbeli különbség végig fennmarad a XX. században. És a jelentéstervezet utal rá, hogy az 
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európai uniós országok Európában található önálló országok csak bizonyos támogatási szint 
és politikai jól felfogott érdekeik miatt, támogatási szint mellett tudják megtartani a 
cukorgyáraikat, és politikailag felfogott érdekük miatt, hogy ne tegyék függővé magukat egy 
nagyon messzi, harmadik ország beszállításától, különösen mikor világháborús helyzetek 
voltak és sajnos lettek is. Tehát hogy mi volt az oka annak, hogy közismerten a cukornádból 
olcsóbban lehet előállítani, mégis a cukorrépa-termelés Európában jelentős mennyiségben 
folyt, mi több komoly exportőri pozíciókat is elértünk, és hogy jutottunk el a WTO azon 
szakaszához, amikor harmadik világbeli országok, brazilok, ausztrálok és nem tudom, csak 
most fejből idézem bejelentést tettek az Európai Unió támogatási rendszerével szemben, 
amelyet sajnos külső szavazási arányok miatt ők megnyertek, az Unió elbukott. Ez ellen 
fellebbeztünk, azt is elbukta az Európai Unió, és ekkor vált tényszerűvé, és eljutunk Franz 
Fischler időszakához, ekkor már Unió vagyunk, ekkor vált kényszerűvé, hogy valamilyen 
módon a támogatási mértéket át kell alakítani, ez egyértelmű csökkentést jelentett. És egyben 
azt is, hogy még nagyobb mértékben tesszük magunkat függővé az akkor jelentősen olcsóbb 
dél-amerikai cukortól. Tehát erre az utalás több helyen nagyon tárgyszerűen utal. (Jelzésre:) 
Für Balázsnak adok szót, és utána Aradszki Andrásnak. 

 
FÜR BALÁZS szakértő: Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azt akarom nagyon röviden 

megjegyezni, hogy azt nagyon fontos mindenkinek észben tartani, miszerint, mindenki 
emlékezzen rá, hogy ez az árelőny, ami nagyon hosszú ideig létezett a nádcukor és répacukor 
között, ez mostanra el is tűnt, és pontosan ez a jelentésnek is az egyik legfontosabb 
megállapítása, hogy gazdaságstratégiai szempontból érte Magyarországot nagyon nagy 
hátrány, és kicsit kisebb mértékben az Európai Uniót. Pont amikor leépítette a cukorgyártó 
kapacitásának egyharmadát, ezeknek a megállapodásoknak megfelelően, mostanra 2010-11-re 
szépen a nádcukor ára föl is ment ugyanarra a szintre, mint az európai előállítású répacukoré. 
Tehát elvesztettük azt a képességünket, Magyarországon különösen nagymértékben 
elvesztettük azt a képességünket, hogy alkalmazkodjunk a világpiaci árváltozásokhoz, és ez 
az egyik legsúlyosabb következménye annak, ami történt. 

 
ELNÖK: Én tennék is egy javaslatot, hogy ezt azért nyomatékosabban írjuk bele, mert 

én tudom, hogy ez kiolvasható, de tennék javaslatot, hogy ezt tisztázzuk most majd a jelentést 
olvasók előtt, netán a közvélemény előtt, miután tudósítás is elhangzik esetleg az üléseinkről, 
hogy ez nyomatékosan akár egy újabb szakasz megnyitásával kérném szépen a változatba ezt 
nyomatékosan feltüntetni. (Jelzésre:) Aradszki András. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr, és elnézést, de más 

elfoglaltságom miatt nem tudtam itt lenni kellő időben. Megmondom őszintén, nem tudtam 
végigolvasni a jelentéstervezetet, de azt az első részt, ami legjobban érdekelt engem, az 
gondolom, a bizottság működése során látszott, hogy mi is az, hogy alakulhatott ez a spontán 
privatizációs folyamat, milyen módon sikerült politika ellenőrzése nélkül, kihasználva a 
rendszerváltás felbomló időszakát. Végigcsináltuk a cukoripari spontán privatizációt, ezt 
nagyon korrektül és többletadatokat is beemelve tárgyalja a jelentéstervezet, ezt én csak 
megköszönni tudom.  

A másik, amit alelnök úr felvetett, már elhangzott ez a játék, alelnök úr, a bizottsági 
meghallgatás során, akkor is volt szíves megemlíteni, hogy hát persze, a világpiaci ár már 
akkor is alacsonyabb volt, mint a versenyképes ár. Akkor is pontosította Horváth úr is, azt 
hiszem, kifejezetten az én kérdésemre, hogy abban az időszakban a verseny nem a világpiaci 
áron termelő cukorrépa-gyárak között folyt, hanem az általánosan magasabb árfekvéssel 
dolgozó európai versenytársakat kellett összehasonlítani. Ezt csak azért jegyzem meg, hogy 
lássuk azt, hogy alelnök úr mennyire emlékszik arra, hogy ezt a kérdést már akkor is 
tisztáztuk annak idején Horváth úr meghallgatása során.  
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Köszönöm. 
 
ELNÖK: No, tehát még változatlanul az első privatizációs szakasznál vagyunk 

(Jelzésre:) Parancsolj, Géza. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Én azt gondolom, hogy itt a múlt 

feltárására alapoz ez a bizottság, és a múlt feltárása annyit ér, amennyi tanulságot abból le 
tudunk vonni a jövőre vonatkozóan. Ebben itt egyfajta konszenzus is volt akkor, amikor még 
az ügyrendünket állítottuk össze és egyebek. És ennek a gondolatnak a jegyében, azt 
gondolom, ennek a privatizációs történetnek, amit itt volt szerencsénk az elmúlt hónapokban 
megismerni, több szintje, több rétege van. Szerencsére a bizottságból a meghallgatások során 
senki nem a bűnbakot kereste, nem egy személyben, nem kormányok mint bűnbak, tehát én a 
magam részéről inkább egyfajta történelmi tanulság levonása az, amit szeretném javasolni a 
bizottságnak, hogy erre használjuk fel ezt a tudást, amit itt megszereztünk a bizottsági ülés 
alatt. 

Térek rá arra, hogy mire gondolok. Azt hiszem, ez egy ingaeffektusra emlékeztet 
engem ez az egész privatizáció. Volt a 40 akárhány év elnyomás, amikor bezártnak éreztük 
magunkat, a forintunk nem volt konvertibilis, nem piacgazdaság volt, és sok minden mással 
jellemezhető, és ez egyfajta feszültséget okozott a magyar társadalomban. A rendszerváltás 
során, és ez a cukorprivatizáció ezt képezi le az én számomra, kiszabadult ez a feszültség, és 
én azt gondolom, hogy egyértelműen tapasztalható az, hogy átlendült az inga szinte egy másik 
szélsőségre, nevezetesen az euroatlanti integráció minden áron való erőltetésére, és ennek az 
összes hordalékára. Ezt hiányolom az anyagból, bár lehet, hogy a konklúzió levonása 
úgymond nem feltétlenül a két szakértőnk feladata vagy kötelessége, de én ezt mindenképpen 
javasolnám megfontolásra. 

Tudjuk azt, hogy beszélhetünk itt világpiaci árakról, meg nagyon szofisztikáltan 
végigkövethetjük, hogy akkor hogy alakultak a világpiaci árak, és nekünk nem volt esélyünk 
arra, hogy egy saját cukoripart fenntartsunk. Ezzel persze így nem lehet egyetérteni, de sok 
másra vonatkoztatható az a szemlélet, hogy egy iparágnak a lepusztulása vagy nem 
lepusztulása más, több elemet tartalmaz, több aspektust kell figyelembe venni, mint egyedül a 
profit, az ár és a verseny. Itt állami cégekről volt szó, tehát egy államnak kötelessége igenis 
ezeket az egyéb szempontokat is, nem misztikus ez a dolog, a társadalmi szempontokra 
gondolok. Itt legalább kettőt, egyik a munkahelyek elvesztése, a másik pedig a gazdákkal, a 
magyar földek megművelésével kapcsolatos, ezeket is értéken keresztül kellett volna kezelni. 
Én megértem azt, és semmiképpen nem szeretnék személyekben keresni, de azért az lássuk, 
hogy ez egy hiba volt, ez egy probléma volt, a magyar gazdaság, a magyar társadalom nem 
volt felkészülve arra a gyors privatizációra, ami egyébként is lezajlott, de itt most a cukoripar 
kapcsán módunk volt ezt végigkövetni. Azért is volna ez nagyon fontos, mert itt ez esetleg 
akár mint tanulság újraértelmezhetné a 2004-es csatlakozásunkat is, hogy vajon akkor fel 
voltunk-e készülve, úgy voltunk-e felkészülve, de még oda se akarok visszamenni, hanem 
megint csak előretekintve. Látszik, hogy a világ bajban van, Európa bajban van, és hát vak az, 
aki nem látja, hogy a neoliberális modell, a globalizált neoliberális vonal az, amelyik a 
válságát éli. Igyekszek úgy fogalmazni, hogy minél kevesebb politikai felhanggal, de én azt 
hiszem, ez lehet egy olyan, amit mindannyiunknak látni kell, és ezeket a tanulságokat ha 
levonjuk, hiszen miniszterelnök úr most is nagyon helyesen, látszik az egyensúlyozó 
szándéka, hogy szeretné is megőrizni a függetlenségünket, amikor szabadságharcról, 
egyebekről beszél, de ugyanakkor látszik, hogy ki vagyunk szolgáltatva ezeknek az erőknek.  

Ezeket a tanulságokat, hogy ha levonjuk a cukoripar privatizációjáról, és ezt 
megtárgyalva ezt betesszük egy konszenzusos, elfogadható formában ebbe a jelentésbe, én 
akkor azt gondolom, ez a cukoripar privatizációját vizsgáló bizottság akkor tette meg azt a 
kötelességét, amit szerintem a társadalom elvár tőlünk. Tehát a tanulságok levonása és a 
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tanulságok különböző szintje. Természetes, hogy egy menedzsmentnek egy adott törvénnyel, 
spontán privatizációra gondolok, lehetőséget adunk, hogy akkor ő privatizálja magát. Nyilván 
az egyéni érdek túl fog tengeni, ezt borítékolni lehet múltra vonatkozóan, jelenre, előre és a 
jövőre vonatkozóan is. Ezeket a folyamatokat igenis mint állam, mint nemzet kellene 
összefognunk, és figyelni arra, hogy ezek ne tudjanak megtörténni, vagy legalább is a jövőben 
ezek tompíthatók legyenek és hasonlók.  

Tehát én azt gondolom, ha a különböző szintek között talán viszonylag rendszerben, ha 
gondolkodunk, akkor ezt a következtetést én hiányolom az anyagból, de elfogadom, ha a 
szakértő urak azt mondják, hogy a tényekre kellett hagyatkozniuk, mert itt a tényekből egy 
következtetést levonni természetesen egy csúszós terület, és csak egy bizottság tudja 
felvállalni azt, hogy mégis vonjuk le a következtetéseket.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Pongrácz Tibornak adok szót, mert gondolom, reflektálni 

szeretnél Varga úr által elmondottakra. 
 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: A dologhoz tartozik, hogy Balázzsal úgy osztottuk 

meg a munkát, hogy a privatizáció és az általános rész bevezetése gyakorlatilag többé-
kevésbé az én munkám volt, és a kvótára vonatkozó részen dolgozott ő, ezért válaszolok most. 
Mikor végigolvastam az anyagot, meg amit még összegyűjtöttünk, nagyon sok minden 
eszembe jutott, például a ’94-es társulási szerződésnek a hatása (Harangozó Gábor 
megérkezik az ülésre.), az ott alkalmazott vámtételek hatása, csak az az igazság, hogy így is 
61 oldal a jelentés. Attól félek, hogy túl széles spektrumot fog átfogni ez a jelentés, és a sok 
bába között el fog veszni a gyerek. Azért próbáltuk egy időbeli síkra felfűzni logikai láncot, 
hogy lehessen látni a folyamatnak az egyes részeit, hogyan kezdődtek és hogyan értek véget, 
és ebből lehet levonni következtetést. Csak az, ami előbb elhangzott ezzel kapcsolatban, 
számadatokat tudok mondani Sárvárnál, amikor a sárvári cukorgyár átalakult, 3 milliárd forint 
volt az állóeszköze és 66 millió forint a forgóeszköze. A cukoriparban az semmi, 66 millió 
forintból nem lehet kampányt finanszírozni. A Magyar Cukor Rt. története gyakorlatilag azért 
volt egy bukás ebből a szempontból, magyar szempontból, mert míg az első 7-nél bejöttek a 
külföldiek, azonnal betették a szükséges forgóeszközt és azzal működtették a cukorgyárakat 
sikeresen, a Magyar Cukornál odaadták a tulajdonosnak. Ahogy Medgyessy miniszterelnök úr 
mondotta volt, Magyarországon nem volt középosztály, aki tőkével rendelkezett volna. 
Megpróbálták nekik odaadni ’93-ban, odáig eljutottak, hogy megvegyék, csak azt a 
forgóeszközt nem tudták megszerezni, ami a működtetéséhez volt szükséges. 

Csak azért mondtam példaként, hogy az igazság valahol mindig középen van. Hogy mi 
volt akkor a jó döntés, mi volt a rossz döntés, így 20 év távlatából könnyebb megítélni, de 
amit akkor mondtak ezek az emberek, akik akkor ott ültek, hogy jó szándékkal bár, de 
odaültek tudás nélkül, tapasztalat nélkül, anyagi eszközök és apparátus nélkül, gyakorlatilag 
abszolút nem voltak egyenlő helyzetben azokkal a cégekkel, akik idejöttek, és akiknek a 
kenyerét kellett keresni, hogy egyáltalán működtessék ezeket a gyárakat. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen. Szabó Rebeka. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Igen, ha már a tanulságok levonásánál 

tartunk, én azt hiszem, hogy egyet kell értsek Varga Gézával abban, hogy bár nagyon érdekes 
volt ez a jelentés, és érdekes volt ez a folyamat is, amikor meghallgattuk ennek az egész 
privatizáció, kvótaeladás szereplőit, de én azt gondolom, az oknyomozás meg a múltba 
tekintésnek tényleg csak akkor van értelme, ha megfelelő tanulságokat le tudunk vonni a 
jövőre nézve. Azt én még nem tudom pontosan, hogy amellett, hogy majd az országgyűlés 
meg fogja vitatni ezt a jelentést, mi lesz a következő lépés, és hogyan tudjuk, ha nem ebben a 
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jelentésben, akkor levonni a megfelelő következtetéseket, és javaslatokat megfogalmazni a 
jövőre nézve. Mikor olvastam a jelentést, aminek még nem értem teljesen a végére, rögtön itt 
a 13. oldalon megütötte a szemem, ha lehet így mondani, egy szakasz. Ez így hangzik, hogy 
„a magyar államadósság a rendszerváltáskor abszolút értékben is magas volt, de 
kiemelkedően legmagasabb volt az összes térségbeli volt szocialista országhoz képest is. 
Mivel a magyar gazdaság súlyos válságba került, ipari és mezőgazdasági termelés meredek 
esése, hirtelen megugró munkanélküliség, zuhanó GDP, viszont a kormányzat mindenáron 
ragaszkodott a devizahitelek törlesztéséhez, ezért a magánosításra nem maradt más reális 
alternatíva, mint a külföldi és azon belül is a nyugati tőke részére történő értékesítés, 
méghozzá gyors, szinte erőltetett ütemben. Ebben a rendkívül szűk mozgástérben a külföldi 
szereplők befolyása értelemszerűen megnövekedett. A Világbank például kölcsönei útján 
meghatározó módon tudta befolyásolni a magyarországi gazdaságpolitikai döntéseket.”  

Most tudom, hogy ez 21 évvel ezelőtt volt, és ez nem pontosan fedi be ezt a jelenlegi 
helyzetet, csak nekem úgy tűnt, hogy van némi áthallás, és ezért is nagyon fontos szerintem, 
hogy tényleg tekintsünk a jövőbe, és nehogy esetleg hasonló hibába essünk. Azt gondolom, 
ami itt zajlott a cukoripari privatizáció során, az erősen csökkentette az élelmiszer 
önrendelkezésünket. Tudjuk, hogy most már importra szorulunk, csökkentette a nemzeti 
kontrollt a saját élelmiszergazdaságunk fölött, és ezért szerintem minél előbb szükség lenne 
olyan stratégiák megfogalmazására, ami az élelmiszeriparunk és élelmiszer-feldolgozásunk, 
ami most még megvan, annak a helyzetét javítaná, és ezt világossá tenné a kereteket és 
kormányzati szándékokat. Gondolhatok itt akár a vidékstratégiára is. Ezen belül csak egy 
dolgot említenék, hogy szerintem a termelők érdekeit is, és a termelők pozícióját, és 
valahogyan az ő részesedésüket az egész élelmiszeriparban kellene valahogyan erősíteni. Itt is 
volt egy olyan rész a 20. oldalon, említette valaki, hogy indokolt lett volna aranyrészvény 
útján vagy egyéb módon a termelői kisebbségi pozíciót előzetesen megerősíteni, és a termelők 
tényleges érdekérvényesítésének lehetőségeit biztosítani, ám a gyakorlatban ez nem történt 
meg. ezek már most olyan dolgok, amiket ki lehet emelni, hogy adott esetben a jövőre nézve 
szerintem ezek fontos tanulságul szolgálhatnak.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István. 
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Szabó Rebeka képviselőtársammal 

sokban egyetértek, mondjuk az oldalszámok, nem tudom, milyen anyagból dolgozik, de 
ennek semmi köze ehhez a tervezethez, mármint a 13., vagy 20. oldalon nem ezek vannak. 
(Szabó Rebeka: 13-ikon kezdődött egyébként, és a 14-iken folytatódott.)  

Igazából amiért én kértem szót, az az, hogy milyen vélemények vagy gondolatok 
vannak bennem is, amikor ezt a tervezetet vagy az elmúlt cukor időszakot tekintem. Először is 
szeretném megköszönni a szakértők munkáját, azt gondolom, egy nagyon korrekt tematikában 
összefoglalták szakmailag, kronológiailag, történelmileg, politikailag ezt az egész anyagot, 
tehát összességében azt gondolom, ez egy nagyon hasznos anyag, ami mind a jelen kornak, 
illetve az utókor számára nagyon sok tanulságot és információt ad, tehát szerintem ez egy 
nagyon kiváló munka. Azt is el kell, hogy mondjam, hogy nem volt alkalmam teljes 
egészében végigolvasni az idő rövidsége miatt, ezért kérném is elnök urat, ha lenne arra 
lehetőség, hogy a következő napokban, hiszen jövő héten is lesz cukor vizsgálóbizottság, ha 
elolvassuk, a kiírásban még lehessen ilyen kiegészítéseket tenni, ha lehet. Ha nem, akkor nem, 
de ami ebben a tanulság, az az, hogy a rendszerváltás utáni jószándékú naivitás azért nem 
mindig bölcs döntéseket hozott ki az akkori döntéshozókból. Egyértelműen lehet látni, hogy a 
lelkesedés nem mindig hozta meg azt a várt eredményt, amit kellett volna.  

Aztán a középső szakasza az időszaknak a ’94-95-96-os időszakban, ott én inkább azt 
gondolom, hogy inkább a nemtörődömség, vagy a felelőtlenség is szerintem megvan, hiszen 



- 14 - 

ha meg lehetett volna menteni az akkori részvénytársaságot, ahol már tulajdonosok is voltak, 
azt meg kellett volna fontolni. Draskovics úr mondta, hogy csak nem képzelik azt, hogy 
közpénzből finanszírozunk állami vállalatokat? Ma közpénzből gumigyárat lehet 
finanszírozni, autógyárat lehet finanszírozni, akkor is lehetett volna finanszírozni, azt 
gondolom, hogy élelmiszergyárakat is, hiszen pont az a lényeg, hogy nemzeti önrendelkezése 
gyakorlatilag házon belül vagy határokon belül maradjon, ez ennek az egésznek gyakorlatilag 
a tanulsága. 

Ami viszont nekem nem tetszik ebben az anyagban, ez a vége, és azt is elmondom, 
hogy miért. Azok a gondolatok már pont Für Balázs részéről jöttek, hogy jelen pillanatban 
már nem igaz az, hogy a nádcukor olcsóbb, mint a répacukor. Ma már a répacukor is a 
mostani gazdasági környezetben is versenyképes tud lenni, és gyakorlatilag magának a 
megállapításnak az az utolsó mondata, hogy Magyarországon nem érdemes cukorgyárat 
létrehozni. Én ezt így nem tudom, hogy ki írta ezt be, ezzel nem értenék egyet, mert 
pillanatnyi illúziónak éppen ez a végkövetkeztetése, de hogy ha tényleg a nemzeti 
önrendelkezésre gondolunk, tényleg arra gondolunk, hogy az a része jó az anyagnak, hogy 
igen, 2013-tól oda kell majd figyelni a kvótakérdésre. Igazából azt gondolom, a bizottságnak 
az is a feladata a történelmi múlt feltárása mellett középtávon vagy akár hosszú távra 
vonatkozóan megállapításokat tegyen. Fontos az, hogy mi a kvótastratégia 2003-tól. Fontos 
az, hogy az alapvető élelmiszerekben mi a nemzeti stratégia, mi a nemzeti önrendelkezésnek a 
célja. Azt gondolom, egy nemzetnek az lehet a célja, hogy alapvető élelmiszerekben önellátó 
legyen, és ebbe azt gondolom, a cukor is beletartozik. Mert ha azt nézzük, hogy mi hol 
olcsóbb, akkor az összes sertést le kell vágni Magyarországon, mert nem éri meg ezzel 
foglalkozni, be kell zárni a vágóhidakat is, mert ma olcsóbb pillanatnyilag mindent külföldről 
behozni, mint itthon bármivel is foglalkozni. Tehát azt mondani, hogy ebben a pillanatban, 
ebben a technológiai tudásban nem éri meg cukorrépába, illetve cukortermesztésbe, 
cukorgyártásban nemzeti szinten gondolkodni, én ezt a következtetést nem írnám le az utolsó 
mondatban. Az utolsó mondatban az van, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben nem indokolt. 
(Dr. Pongrácz Tibor: Piaci alapon.) Jó, tehát én azt gondolom, ahhoz alapvetően több tudás 
kell, mi se vagyunk ebben szakértők. Kaptunk illúziókat az itt meghallgatott személyektől, 
akiknek nyilván azt gondolom, bizonyos szempontból az is az érdeke a mundér magyarázata 
mellett, hogy ne azt mondja, hogy igen, hibáztunk, rossz döntéseket hoztunk, amúgy meg 
igenis csináljunk cukorgyárat, mert utána kellene menni. Akiket általában meghallgattunk, 
azok egy kicsit mindenhol szerintem hibáztak. Most mindegy, hogy melyik politikai párt 
részéről voltak, mindenki a maga szerepét kicsit színezte vagy háttérbe tolta, kicsit felül 
akartak emelkedni ezeken a problémákon, de mindegyikük benne volt. Teljesen mindegy, 
hogy milyen ideológiai politikus volt, mindenki ebben egy kicsit benne volt. Erre 
vonatkozóan én inkább azt tenném a végére, hogy a nemzeti önrendelkezés, tehát az 
élelmiszerrel való önrendelkezés a jövő szempontjából azért megfontolandó ennek a 
vizsgálata, de én azt mondom, hogy a cukor bizottságunk ne mondja azt, hogy nem indokolt a 
gyár építése, mert az egy más típusú vizsgálat, más típusú gondolkodást adna, és az nagyon 
előre menne a dologban.  

Azt gondolom, mondhatjuk azt, hogy érdemes megvizsgálni, de akkor az egy más 
gondolatmenet, akkor nem a múltnak a szétszedése, hanem egy cél a nemzeti önrendelkezés 
alapvető élelmiszerekben, ennek egyik feltétele a cukor, ahhoz hogy ezt megtegyük, amúgy 
meg mi kell. Kvóta, technológia, genetika vagy lehet, hogy csak legyen egy gyár, behozzuk a 
nádcukor-szirupot, és itt dolgozzuk fel, de itt az állam rendelkezzen főleg itt az árak meg 
bevételek szempontjából az alapvető élelmiszerekkel. Tehát a végére én ezt egy kicsit 
másképp színezném.  

Összességében nagyon komoly munka, és köszönöm a szakértők munkáját. 
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ELNÖK: Szerettem volna jelezni, hogy ehhez nekem is módosításom lenne, csak nem 
itt tartunk. Tehát próbáltam tematikusan menni, hogy majd eljutunk a következtetések 
címszóhoz. Ugyanez a véleményem, sőt, ha belevesszük, hogy a termés vetésforgóban a 
répacukornak milyen szerepe van mezőgazdasági szempontból, amit nem lehet nevesíteni 
azzal, hogy hány milliárdba kerül egy üzem felépítése, akkor az egy főre jutó támogatás most 
150 millióba kerül vagy nem kerül annyiba, 500 fő dolgozik, stb., hanem ennek sokkal 
további, másodlagos nemzetgazdasági, mezőgazdaságra gyakorolt hatása is van. Ezért én is a 
megfontolás, netán a nádcukor ismert áremelkedése miatt különösen aktuális, hogy legalább a 
hazai önellátás szintjéig gondolkozzunk kapacitásbővítésben, amint az Unió 
kvótaszabályozása ezt lehetővé teszi.  

Körülbelül nekem ez az összegzésem, amit most elmondtam. Ebbe most ne menjünk 
bele, mert konkretizálni szeretném, hanem maradjunk annál a tematikai szempontnál, amit 
javasoltam, most még a privatizációhoz kapcsolódó különféle szakaszoknak az elemzésénél 
tartunk. (Jelzésre:) Aradszki András. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Tényleg nem akarok különösebben hozzátenni 

ehhez a részhez, mert azt látom, hogy nagyon precíz munka. Engem inspirált Szabó Rebeka 
képviselő asszony hozzászólása, ez nem érdekes, ez tragikus. Ami ebben az anyagban ezt a 
korszakot bemutatja, ez tragikus, ez a magyar irodalom valahol utat tévesztettünk kategóriáját 
mutatja. Az, hogy a rendszerváltás konklúziója ez lehet, ezt szerintem még Móricz se tudná 
megírni ezt a mélységet, sorstragédiát, ami ebben a jelentésben látható, és benne van. Az, 
hogy érdekes, az egy kicsit bagatellizálja a dolgot. A nagyon nagy tragédia ebben van, és azt 
lehet látni, túlmutatva a cukoripari kérdéseken, hogy volt egy nagyon jó szándékú, 
többségében történész, bölcsész indíttatású, rendszerváltó, legjobb indíttatású, legjobb érzésű 
emberek gyülekezete, aki megpróbálta ezt az országot kihúzni ebből a mély sárból, ebből a 
mély mocsárból, amiben gazdaságilag le van írva, hogy miben is voltunk. Ehhez képest a 
másik oldalon dörzsölt cowboyok voltak, akik lőttek, és ezek a cowboyok ’94-ben hatalmat is 
kaptak, ezt tegyük hozzá. Ezt a vonulatot azért lehet látni ebből a cukoripar történetéből, és 
ezek a dörzsölt cowboyok azért úgy is intézték az intézményeket, amiket akkor 
megalapítottak, hogy azok ne is tudjanak működni. Azért nézzük meg a versenyhivatal 
szerepét ebben a jelentésben. Az a versenyhivatal, amelyik nem akkor kezdte el a pályáját, 
azért tegyük hozzá, hogy ez a fajta funkció a ’70-es végétől, ’80-as évek… De jóval a 
rendszerváltás előtt kezdődött a tisztességtelen gazdasági tevékenység tilalmáról szóló 
törvény alkalmazása emlékeim szerint. Ott lehetett volna egy elmélyült, szofisztikált, európai 
trendeket vigyázó, felügyelő gyakorlatot kialakítani, ez nem történt meg. Nem akarok itt 
senkit bántani, de a tények azt mondják, hogy ebben igazi fordulat ’98 és 2002 között történt, 
amikor a versenyhivatal versenytanácsának már olyan összetétele lett, amely sokkal 
érzékenyebb volt az ilyen kifinomult piacszerzésre, monopólium kialakítására, tisztességtelen 
gazdasági tevékenységek feltárására. Jobban követte még csak nem is az európai szabályokat, 
hanem az európai szakirodalom irányait. És lehet látni a jelentésből, hogy ez ’94 és ’96 között 
formanyomtatványszerű jóváhagyások történtek igen erős fúzióval, és teljesen inlogikus 
döntésekkel, hogy egyébként nem tartozik a magyar törvény hatálya alá egyébként az a cég, 
aki egyébként Magyarországon szerez piacot. Tehát egyszerűen elképesztő, és mégis a 
tragikumát hadd emeljek ki, egyetértve az előttem szólókkal, hogy a tanulságokat 
megszerezni akkor tudjuk, ha még mélyebbre lejjebb megyünk, hogy megnézzük az elmúlt 20 
év úgymond, fékek és ellensúlyok (Dr. Józsa István: Azok eltűntek.) hogy tudtak működni az 
elmúlt 20 év alatt. Úgy, hogy se nem fékek, se nem ellensúlyok nem voltak, hanem a 
költségvetés az állampolgárok pénzét felélő szervezet. Sajnos ezt lehet látni.  

Tehát én azt mondom, akkor is tudnánk előbbre jutni, ha ezen intézmények sorsát, 
tevékenységét, képességét, determináltságát egy adott időszakban is megvizsgálnánk, de 
mondom, ez nem a bizottság feladata. Azt hiszem, hogy ebben azért el kell gondolkodnunk, 
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minden józanul gondolkodó magyar embernek, hogy ezt érdemes lenne ilyen górcső alá 
venni, és ilyen röntgengép elé állítani az elmúlt 20 év adott intézményeit, amiket úgy 
deklaráltak, hogy fékek és ellensúlyok rendszerét fantasztikus módon és jól biztosította. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Igen. Társelnök úr. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN(MSZP): Nem akarok hosszan reagálni elképesztő 

hozzászólására Aradszki doktor úrnak, mert egyszerűen méltatlan ez a bizottsági ülés erre, 
hogy veszi magának a bátorságot, hogy nagy eszmei magaslatról azt mondja, hogy aki az én 
megközelítésemet vallja, az becsületes, derék, igaz magyar ember, mindenki más meg, nem 
akarom mondani, amit ki nem mondtál jelzőt, csak érzékeltetted. Képviselő úr, ebben a 
megközelítésben, amit itt előadtál, irodalmi munkásságot lehet folytatni, szakmai munkát 
nem. Kérlek arra, hogy kímélj meg bennünket ettől anélkül, hogy konkrétan. (Hanó Miklós: 
Ne fojtsd már bele a véleményét, nem mondott semmi olyat.) Prekoncepciót közölt, amiben 
egyszerűen nincs igaza. (Hanó Miklós: Hagyjuk már.) Azt mondod, hogy az állampolgárok 
pénze fékek, egyensúlyok. Pont azt kértétek, ez az egyik a Horn-kormány időszakának, hogy 
miért nem adta az állampolgárok pénzét oda a Magyar Cukor Rt.-nek feltőkésítésbe, 
forgóeszközbe, hogy működjön. Hát azért, mert vigyázott az állampolgárok pénzére. (Dr. 
Aradszki András: Most is csúsztatsz, ahogy szoktad.) De te is ezt csinálod, András. Én nem 
mondom azt, hogy a teljesség igényével szólok, mert mindig minden mondat a valóságnak 
csak egy pici része. A teljesség ennél sokkal több, de azért ez a nagy ívű eldöntése a 
dolgoknak vita nélkül, amit előadtál, azt kell, hogy mondjam, méltatlan. Ha vitatkozni akarsz, 
akkor tegyél föl vitakérdéseket, ne kinyilatkoztassál.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Koncentráljunk a jelentéstervezetre, azt kérném szépen. (Jelzésre:) Szabó 

Rebeka. 
 
SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm. A jelentésre koncentrálva csak egy rövid 

megjegyzés Aradszki András képviselőtársamnak. Én nem szeretnék szematikai vitába 
belemenni az érdekes szó jelentését illetően, de a hozzászólásomból nyilvánvalóan kiderült, 
hogy rendkívül szomorúnak tartom a cukoripari privatizáció és kvótaeladás során történt 
eredményeket, és pontosan ezért próbáltam azt hangsúlyozni, hogy le kell vonni a megfelelő 
tanulságokat, hogy elkerüljük az esetleges hasonló hibákat. Csak én úgy gondoltam, nem a 
saját tragikus sorsunkon kell hosszasan elmélkedni, hanem azt megnézni, hogy a jövőre nézve 
mik azok a konzekvenciák, amiket hasznosítani tudunk ebből, és ha már szót kaptam, akkor 
csak egy rövid megjegyzés. Amit az előbb felolvastam, az valóban a 13. és 14. oldalon volt, 
kedves Horváth István képviselőtársam. (Dr. Józsa István: Meg tudom erősíteni, én is 
elolvastam.)  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: No. Haladhatunk tovább? Kérdezem, van-e még a privatizációhoz 

kapcsolódó részhez észrevétel? (Nincs jelzés.) Amennyiben nincs, akkor a 44. oldaltól 
kezdődik, ha jól emlékszem, az Európai Unió cukorreformja és annak hatása a magyar 
cukoriparra, és a kvóták ügye.  

Mint említettem, itt szeretnék kiegészítéssel élni a 6.4. szakaszhoz. 47. oldal, ez Gráf 
József meghallgatásához kapcsolódik. Addigi oldalakon gyakorlatilag az előterjesztő, a 
jelentéstervezet írója képbe hozza az olvasót, hogy milyen körülmények között is élünk 2004-
ig, nekünk milyen az állapotunk, az Uniónak, a WTO-szerződések hogy állnak, hogy indul el 
a reform folyamata. Itt úgy érzem, hogy néhány, véleményem szerint nagyon fontos 
kormányzati magatartás nem lett tisztázva a jelentéstervezet alapján, ami alapjaiban ad 
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eligazítást arra, hogy mi is következett be. Elsősorban a magyar álláspont. Azon az ülésen, 
amikor miniszter urat meghallgattuk, a bizottság minden tagjához eljuttatott sajtószolgálati 
legyűjtésekből idéztem, megjelölve a forrásokat és az aznapi dátumot, amikor ezek a források 
megjelentek. Ezekből szeretnék most újra visszakanyarodva úgy idézni, hogy szeretném, hogy 
ha ezek az akkori ülésen is elhangzott, tényszerű megállapítások bekerülnének ebbe a 
szakaszba. Miszerint nagyon lényeges, véleményem szerint, hogy mi volt a véleménye az 
akkori kormányzatnak, ezen belül a szaktárcának, az FVM-nek és netán miniszter úrnak a 
cukorreform mint megjelent problémával kapcsolatosan.  

Az első lényegi megállapítás 2005. június 23-án találjuk az EUvonal hírportál 
szolgáltatja, ahova is az FVM egy közleményt adott ki. Ebben tisztázni kellene mint ahogy az 
FVM közlemény ezt le is írja – 2005 júniusában vagyunk tehát – felcíme, hogy a magyar 
álláspont a cukoripar reformjáról. „Magyarország egyetért a reform szükségességével, mivel 
csak így biztosítható a fogyasztás és termelés egyensúlya, a termelés hosszú távú 
fennmaradása, a nemzetközi követelményeknek való megfelelés. Magyarország álláspontja 
szerint a reformot több lépcsőben, átmenet biztosítása mellett, a középtávú időszak alatt kell 
megváltoztatni” – áll az FVM közleményben. Ez véleményem szerint egy stratégiai kérdés, 
hogy a kormányzat az elejétől fogva, ahogy megjelent a Fischler-reform, majd Mariann 
Fischer Boel ahogy ezt átvette, végül is alapvetőleg támogatta ezt a cukorreformot, aminek az 
lett a következménye, ami lett. Majd oda is el szeretnék jutni.  

Ennek a megerősítése 2005 júliusában, július 19-i MTI hír, ez a címe az MTI hírnek, 
„Gráf József: Szükség van az uniós cukorágazat reformjára”. Majd pedig ahogy ennek 
megfelelően a kormány képviseli ezt az álláspontot. Természetesen próbál, hogy ne 25, 
hanem 29 vagy nem tudom, milyen százalékok legyenek a leépítés és a pótlás és egyéb. Nem 
a lényeget támadja, hogy micsoda gazemberség elé nézünk, hanem az iszonyú rossz tervezetet 
megpróbálja reformálni, és elköveti – véleményem szerint – amit akkor is jeleztem, a 
legnagyobb stratégiai hibát, hogy azon országok mellé áll a táborokba, akik egyébként ezzel a 
reformmal egyetértenek, csak a módosításokban szeretnének eredményt elérni, és nem azon 
országok táborába, akik kategorikusan tiltakoznak ezen típusú leépítés ellen. Tudjuk, itt a 
lengyel, görög és egyéb országok csoportosulásáról beszélek. Gráf József miniszter úr 2005. 
december 7-én az MTV Napkelte stúdiójában konkretizálja is – mint mondtam, a 
sajtószolgálati közlemény, amit mindenki megkapott, bizottsági tagok –, hogy 6 ország, most 
már jó ideje együttműködve, más kérdésekben, és ezek elsősorban a németek az új 
miniszterrel, a franciák, az olaszok, az osztrákok, a belgák és Magyarország végig tudtuk, 
kezünkben tartottuk a tárgyalásokat, és az akaratunkat lépésről lépésre. A stratégiai hiba ezek 
után itt következett be, hogy először is van egy kormányzati szándék, hogy támogatjuk, és 
utána azokhoz az országcsoportokhoz fűzi fel Gráf József ezen stratégia álláspontját, akik a 
legnagyobb ellenségeink. Miért? Mert ezen országok tulajdonosai a magyarországi 
cukorgyáraknak. Ez a kis probléma. A németek, az osztrákok, a franciák, ami nyilvánvalóvá 
tette, hogy ha egyszer kvótavisszaadásról van szó, akkor nem az anyaországi kvótákat fogják 
ezen tulajdonosok visszaadni, hanem a perifériaországok, és mi ezekhez társulunk a stratégiai 
csatában, nem a kategorikusan tiltakozó országokkal szemben. Ezt tökéletesen látja, és ezt 
szintén szeretném, ha bekerülne a jelentéstervezetbe, tökéletesen látja mind a kettő európai 
uniós parlamenti képviselő, aki a mezőgazdaság területén dolgozik, konkretizálva Glattfelder 
Béla és Tabajdi Csaba. A konkrét idézet, amit a sajtószolgálati jelentéstől kaptam, a 21. 
oldalon, MTI 2005. október 12., Glattfelder Béla juttatott el ekkor az MTI-hez egy 
nyilatkozatot. Már javában zajlik az óriási vita a cukorreformról, már az Unió parlamentje elé 
is kerül, nemcsak a Tanács, tehát a Miniszterek Tanácsa tárgyalja, és ekkor Glattfelder Béla 
többek között tökéletesen fején találja a szöget, amit utána egy az egyben megerősít Tabajdi 
Csaba, őt is idézni szeretném. Tehát 2005. október 12. MTI: „Mint az MTI-hez eljuttatott 
közleményében emlékeztetett” – mármint Glattfelder Béla – „Magyarországon mind az 5, 
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még működő cukorgyár külföldi befektetők kezében van, ezért a reform során fokozottabban 
kell védeni a cukorrépa-termesztő gazdák érdekeit.” 

2006. január 18-án, ez a 23. oldalon található a legyűjtésben, az MTI szintén mind a két 
képviselőt megszólítja, és Tabajdi Csaba szinte ugyanezt a logikát fűzi fel. Tehát Tabajdi 
Csabát idézem. „Az 5 magyar cukorgyár mind külföldi tulajdonban van, akik úgy dönthetnek, 
hogy termelésüket saját országukban koncentrálják” – emelte ki Tabajdi, hozzátéve, „ez 
veszélyt jelent egy gazdaságilag európai átlagon termelő ország számára mint Magyarország.” 
Tehát először is a kormány támogatja, utána felfűződünk arra a német, osztrák, francia 
tengelyre, akik a legnagyobb ellenfeleink, mert hát ők tulajdonolják a magyarországi 
cukorgyárakat. Az európai uniós képviselők tökéletesen feltárják ennek a veszélyét, és ennek 
ellenére mi történik 2006 februárjában, tanácsi döntéssel? Erről mind a sajtószolgálati 
jelentések, de leginkább a képviselőtársaimhoz is eljutott, FVM és jelenleg a VM-től kért 
tájékoztató levélből tudunk meg minden részletet, amelyben azt kérdeztem meg, hogy Gráf 
József hogyan szavazott az ominózus végső döntésnél. Természetesen a tanácsi 
döntéshozatalkor Gráf József földművelésügyi, vidékfejlesztési miniszter igennel szavazott. 
Itt rátette a pontot mindarra a stratégiai tévedésre, amit 2005 júniusa óta vitt. Igazából ezzel 
lett megpecsételve. Utána magyarázhatjuk, hogy jaj, hát a kvóták, akkor nem is a kormány 
kezében voltak, hanem a gyártulajdonosok kezében voltak, és abból csepegtettek valami 
kedvezményt a termelőknek, 10 százalékot, mint ahogy tudjuk, de az elvi engedményt Gráf 
József magatartása segítette hozzá, hogy ezt megtehették. Természetesen a jelentés azt is 
leírja, hogy 2006 februárjában megtartott tanácsülésen a cukorreformot szabályzó jogszabály-
tervezeteket Magyarország megszavazza, Görögország, Lengyelország és Lettország ellene 
szavaz. No, ezt én feltétlenül szükségesnek tartom, hogy ez jelenjen meg ebben az 
időszakban. Egy technikai megjegyzést tennék, mert ez az egész lényegét mutatja. Utána 
magyarázhatunk, hogy hogyan egyezkedtek, hogy a szerencsi gazdák nem akartak olyan áron 
beszállítani, és Szerencs végül az utolsó pillanatban miért zárja be. Ez mind másodlagos, 
mind a következménye annak, amit tanácsi döntéssel Gráf József támogatott. Igen, ez a 
cukorreform így menjen végbe, aminek ezek lettek a következményei, amit Tabajdi Csaba és 
Glattfelder Béla előre megjósolt nekik fél évvel előtte, hogy ebből az lesz, hogy nálunk fogják 
bezárni a tulajdonosok, mert nálunk adják vissza a kvótát, tehát itt zárják be az üzemeiket. 

Már csak az a kérdés, hogy ezek után Gráf József miért szavazott igennel? Mire 
szavazott Gráf József igennel? Függetlenül attól, hogy ez kisebbség volt, és lehet, hogy 
anélkül is van cukorreform, de hát álljon meg a menet, ezzel ő személyesen is azt mondta, 
hogy ez a folyamat, uraim, itt akkor megindulhat. Volt egy érdekes megjegyzése miniszter 
úrnak, a jelentéstervezet 47. oldalán a 6.4.-ben, amikor azt mondja az alsó egyharmadában, itt 
idézett szöveg van, „hozzáteszem, hogy az érdekképviseletek, MOSZ, MAGOSZ, stb. mind 
ebben a döntéshozatalban részt vettek, és velük konzultáltam”. Szeretném megjegyezni, hogy 
miután a minisztériumtól kikértük, önökhöz is eljutott, ha véletlenül olvasták, hogy kik kaptak 
meghívást ezekre az ominózus egyeztetésekre, a MAGOSZ egyszer sem szerepelt benne. Ezt 
már a múltkor is elolvastam, ez tárgyszerűségi kérdés, ha már a jelentéstervezetben idézzük 
miniszter úrnak ezen mondatát, hogy ő meghívta a MOSZ-t, meg a MAGOSZ-t, akkor az a 
helyzet, miután már akkor is felolvastam, a minisztériumok felsorolásából kiderül, hogy négy 
minisztériumot hívtak meg. Érdekképviseleteik az a MOSZ, ÉFOSZ és Magyar Agrárkamara 
kap meghívást, szakmai szervezeteknél pedig a Cukoripari Egyesület, Cukorrépa-termesztők 
Országos Szövetsége és a Cukor Terméktanács kapott meghívást ezekre a konzultációkra. A 
MAGOSZ nem, tehát egy nagyon jelentős termelői érdekképviselet nem kapott meghívást, 
sosem vettek részt ezen tárgyalásokon. Ezt már csak a tárgyszerűség kedvéért szeretném 
belefűzni. 

És még egy, tudom, hogy ebben miniszter úrral vitánk van, de a tárgyszerűség 
tárgyszerűség. Mint amit a múltkor is megpendítettem. Miniszter úr, mert az élete így hozta, 
részt vett személyesen Bóly privatizációjában, azaz tulajdonrészt szerzett. Igaz, akkor nem 
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volt miniszter. Amikor viszont miniszter lett, saját családtagjainak eladta részesedését, ezt a 
nyilatkozatából és vagyonbevallásából tökéletesen nyomon lehet követni. Az a helyzet, hogy 
ez a Bóly több mint egymilliárd forintos támogatást kapott, miután ő is visszaadta a 
cukorrépakvótáját. Lehet persze spekulálni, hogy kinek és mi volt az érdeke, hogy számoljuk 
fel a magyarországi cukorrépa-termelést, és amiatt kapunk majd pénzt egy olyan cégben, amit 
privatizáltunk. Igaz, már nem az enyém, de hát a kapcsolat bizonyára megvan, ha tőlem 
vesznek valamit, vagy pedig tényleg az kellett volna, hogy nem, ez nemzetgazdasági érdek, 
hogy a cukorrépa-termelést még ezen az áron is megtartjuk. Ezek már csak személyes 
motivációs kérdések lehetnek, mert nem tudjuk, hogy egy miniszter fejében olyankor, amikor 
aktív szereplője lett egy súlyos és kritizált privatizációs folyamatnak, akkor utána miniszteri 
fejjel hogyan gondolt az általa privatizált, de végül eladott cégcsoport érdekében vagy fejével. 
Tény, hogy az egyik legnagyobb támogatási összeget a Bóly kapta a termesztése beszüntetése 
miatt, annak következtében.  

No, ezeket feltétlen szeretném, hogy ide ebbe a 6.4. fejezetbe kerüljenek bele, mert 
innentől kezdve majd a következmények így már érthetőek, hogy igen, az történt, ami történt, 
innentől kezdve milyen százalékok hogyan alakultak, és egymás után 2006, 2007, 2008, 2009, 
hogyan zárják be Kaba, Szolnok, Szerencs és Petőházát végül, és marad Kaposvár. Tehát 
hogy jogi alapját a magyar kormány igenlő szavazatával adtuk meg ennek az egész 
folyamatnak. 

És mivel itt a szerkezetben 6.5.-nél összegzés címet adott a szerkesztő, a szakértők, én 
azt javasolnám, mivel nem láttam ilyen összegzés címszót a privatizálás szakaszánál. Akkor 
ezt így elfogadom, arra szerettem volna utalást tenni, hogy értem, hogy egy összegzésben 
röviden, hogy mi lett az uniós cukorreform következménye. Akkor ezt jó lenne, ha ugyanilyen 
összegzés, ha itt kinevesítettük 6.5. pontban, hogy összegzés, az uniós cukorreform és 
következményei, akkor tegyük bele, igen ,a 3.7.-nél, kapom a segítséget, összegző értékelése. 
Jó, ott a mondatba került az összegző szó, értem, de én javasolnám, mivel a kívülállóknak ez 
egy bonyolult anyag, itt a kívülállók, lehet, a lakosok lesznek, az állampolgárok, akik végül 
csak azt vették észre, hogy dupla lett a cukorár. Ennyit érzékeltek ebből az egész, most már 22 
éves folyamatból. Nem tudom, nevezhetjük-e összegzés összegzésének, most csak szójátékot 
alkalmaztam, de azt a folyamatot, ami a legtömörebben megfogalmazná, hogy mi is történt itt 
kérem szépen, hogy ’88-90, jogszabályi alap megteremtődik, és elindul egy spontán 
privatizáció. Kormányváltás, a privatizáció technikai része tovább folytatódik, átcsúszik az 
Antall-kormány első másfél évére. Az akkori kormányzás megpróbálja a megengedő 
törvényeket finomítani, összehangolni, ellensúlyt képezve, első hazai cukor rt. megalapítása. 
Ennek a kálváriája, illetve a tőkehiánya, és végül a konkurenciához való eladása a tőkehiány, 
illetve a kormány saját részének a feladásával, közben a törvényi módosulás, és ezzel lezárul a 
technikai privatizáció.  

Majd a második nagy fejezet, ebben már lehet véleményem szerint jelezni, hogy a 
bezárások elindulnak, fizikai lezárások, de kapacitáscsökkenés nem indul el. Nagyon 
lényeges, hogy ekkor gyakorlatilag üzemhelyeket koncentráltak az akkori tulajdonosok, de 
kapacitásban, kvótában még mindig jók voltunk. A második nagy szakasz, hogy technikailag 
bezárásra kerül koncentrálásra ez az üzem vagy ez az üzem, 2004-ben ilyen feltétellel élünk 
az Unióhoz. Megtörténnek azok a véleményem szerint teljesen hibás stratégiai magatartások a 
kormány részéről, amelyre Gráf József úgy védekezett, akkor is felvetette véleményemmel 
szemben, hogy nem tudtam, hogy azokkal, akikkel tárgyalok, nem tartják be a szavukat. Azt 
hiszem, ez volt az egyedüli érdemi reagálás, amit elmondtam, mert nagyon nehéz, hiszen MTI 
és egyéb szó szerinti információkat idéztem. Ő még akkor azt is mondta, hogy „olyan 
reformot nem fogok támogatni, ami a hazai cukorgyárak bezárásához fog vezetni”. Még ezt is 
idézhettem volna, mert ez is benne van több helyen a különféle sajtószolgálati szó szerinti 
idézetekben.  
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Nos, tehát bekövetkezik az a súlyos, stratégiai szereptévesztés, amellyel kezdetektől 
fogva támogatja a reformot. Téves, rossz csoportosuláshoz kapcsolódik föl, az 
ellenfeleinkhez, majd pedig megszavazza ezt a döntést, és innentől kezdve már csak technikai 
következmény, hogy ezek a tulajdonosok, történeti tény, ilyen és ilyen bezárásokat 
eszközölnek. És akkor eljutunk addig a 2008-2009-es időszakig, amitől kezdve izgalmassá 
válik a fogyasztóknak is, hogy mi a franc történt. Ja, kérem szépen az történt, hogy 75 
százalékát elvesztjük, marad a 100 ezer tonna, hogy tárjuk föl matematikailag is, hogy igen, 
300 ezer tonnás az éves magyarországi fogyasztás, 100 ezer tonna kapacitásunk van, 200 ezer 
tonnát importálunk, a brazil cukor meg éppen ekkor fölszalad majdnem duplájára, és 
tulajdonképpen ez gyűrűzik be ide, mivel nincs hazai önellátó cukoriparunk. Kedves 
fogyasztók, így lett duplája a cukorár, mert tartok tőle, hogy a fogyasztók körülbelül ezt a 
vonalat, egyáltalán ha képes, elolvasni és megérteni, de lehet, hogy a parlamenti képviselők 
körében is lesz olyan, aki idő hiányában csak ezt az összegző logikai futtatást, amit most 
próbáltam felvázolni, ezt fogja tudni elolvasni és netán értékelni.  

Tehát én arra kérném a szerkesztőket, szakértő urakat, hogy a két nagy fejezetnek egy 
rövidített összegzése ’88-tól 2009-ig valami ilyen formában, hogy ha sűrített lényeget, régen 
ezt ilyen vezetői összefoglalónak is mondhatták, vagy nem tudom, minek, de ezt ne tegyük, 
ha az utolsó szakaszban, ha megtehetnénk. És utána következhet a bizottság tárgykörébe 
tartozó kérdésekre adandó válasz, amibe én, mint említettem, döntő mértékben nem találok 
kifogást. A legutolsóra szeretnék rátérni, amit Horváth István is jelzett. 

De maradjunk még most egyelőre a kvótakérdésnél, tehát 2004-2009, ezt az egész 
szakaszt az általam is citált részekkel szeretném korrigáltatni, illetve pontosíttatni, és akkor 
kérdezem a bizottság tagjait, hogy kinek van kérdése, véleménye az elhangzottakhoz. 
(Jelzésre:) Parancsolj, Harangozó Gábor. 

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Semmiképpen nem 

tudok egyetérteni ezzel a felvezetővel, amit ön itt most tett a magyar agrárirányításnak az 
európai uniós cukorreformban képviselt szerepét illetően. Én is európai parlamenti képviselő 
voltam ebben az időszakban, ugyan a mezőgazdasági bizottságnak csak póttagja voltam, de 
történetesen lehet sajtóközleményekből idézni. A cukorreformról szóló vitában személy 
szerint én szólaltam fel egyébként, Glattfelder Béla ott nem szólalt fel, illetve Surján 
képviselőtársam szólalt fel, aki támogatta a cukorreformot a költségvetési bizottság részéről, 
én jómagam pedig elleneztem.  

A cukorreformmal kapcsolatos egyeztetések az állandó képviselet aktív 
közreműködésével, kezdeményezésével és irányításával történtek. Az állandó képviselet 
mezőgazdasági szakattaséi hívták össze rendszeresen Tabajdi Csabát, Glattfelder Bélát és 
jómagamat is, és egyeztettünk abban, hogy a cukorreform kapcsán milyen álláspontot kell 
képviselnünk. Teljesen egyértelműen a magyar kormány ezt a fajta cukorreformot nem 
támogatta. Egyébként lehet kiragadni olyan sajtóközleményeket is, amelyeket elnök úr 
kiragadott. Próbáltam gyorsan utánanézni, de nincs meg a hozzáférésem ezekhez a korábbi 
aktákhoz. Magyarország 11 másik tagállammal együtt külön nyilatkozatban ítélte el a 
cukorreformot, és kérte egy annál lényegesen enyhébb cukorreformnak a beterjesztését, mint 
ami az eredeti javaslat volt. Egyetlenegy dolog, ami nem vitatható, hogy végül az utolsó 
verziót mégis megszavazta a magyar miniszter is, de egyébként korábban már erről többször 
volt szavazás, és akkor meg pont a magyar miniszter volt, aki nem szavazta meg. Az is 
érdekes, hogy itt milyen kompromisszumok, más területen is cserébe elvárt 
kompromisszumok vezethettek oda, hogy miután már megakadályozni nem lehetett, ezek után 
mégis megszavazta a magyar miniszter. De ebből a pár kiragadott sajtóközleményből azt a 
látszatot kelteni, mintha a magyar kormány végig ezt a cukorreformot ebben a formában 
támogatta volna, ez szerintem a tényektől való jelentős eltérés. 
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ELNÖK: Akkor megkérdem, hogy hogyan kell értékelnem az MTI-nek, az 
EUvonalnak és minden hivatalos sajtószolgálati anyagnak, az ott tett szó szerinti nyilatkozatát 
a kormány, a miniszternek, illetve a minisztérium által kiadott sajtóközleménynek? Most én 
ezzel akkor mit csináljak, már ne haragudj? Ezek után még elég sokat tudnék idézni, ez 
megvan nektek is, legyetek szívesek átnézni, vegyétek a fáradtságot, hogy találtok-e benne. 
Van olyan is valóban, amikor miniszter úr aggályát fejezi ki, hogy ez így nem lesz, úgy nem 
lesz, és idézi, hogy akkor majd mi fogunk össze ezzel, azzal, amazzal.  

Mi lett az összefogás eredménye? Az, hogy az eredeti 39 százalékos árcsökkenés 
helyett 36 százalékot értek el, és az úgynevezett támogatási mértéket nem 60 százalékos 
szintre csökkentették le, hanem csak 64,2-re. Tehát 3-4 százalékos eltolásokat tudtak elérni az 
eredeti tervezethez képest. Ennyi lett a végső sikerük, ezt nagyon idézőjelbe vagyok kénytelen 
tenni. Az álláspontok és a nyilatkozatok, mint említettem, azt a képviselői információs 
szolgálattól kaptuk elég konkrétan megjelölt forrásokkal, időpontokkal. Az a helyzet, hogy én 
is ebben az időszakban képviselő voltam, csak idehaza. Még emlékeim is vannak erről az 
időszakról, amikor mondjuk Gráf József miniszter úr az egyik reggel a Kossuth Rádióban, 
erről szó szerinti leírást is kértünk, ha jól emlékszem, nyilatkozta, hogy ezt miért kell 
támogatni végül is, ezt a reformot. Tehát én nem tudom, hogy akkor miért akarjuk most azt 
mondani, hogy nem támogatta? Lehet, hogy utólag a dolgok meg szeretnék szépíteni az 
akkori álláspontot, persze annak függvényében, hogy tudjuk, hogy milyen tragédiához 
vezetett az ügy, hogy a cukorgyárak bezárásra kerültek. Így most már kényelmetlen azt 
mondani, hogy 2005 júliusától kezdve, mikor az FVM közleményt ad ki, ezzel kezdtem, ezzel 
az idézettel, hogy ezt támogatjuk, erre szükség van, mert csak így tudjuk a hosszú távú 
fennmaradásnak és a nemzetközi követelményeknek megfelelni. Erre nehéz azt mondani, 
hogy akkor ezt mégse támogatták, mert akkor már ismert volt a jelentéstervezet. (Jelzésre:) 
Két hozzászóló van, és utána újra adok szót Harangozó úrnak. Most társelnök úrnak adok 
szót, utána Horváth István, majd Varga Géza. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm. Azt szeretném, ha ez a történet a maga 

összetettségében jelenne meg. Nem annyira egyszerű, mint amennyire Font társelnök úr 
előadta, és… (Elnök: Szóval maszatoljunk egy kicsit?) Nem, hanem menjünk végig. 
Egyáltalán nem. Menjünk végig azon, amit Harangozó Gábor akkori európai uniós képviselő 
úr mondott, hogy a szakmai előkészítő csatornákon keresztül is ténykérdés volt, hogy a 
magyar álláspont az volt, hogy ez Magyarország számára lehető legkedvezőbb módon, tehát 
legkisebb sérüléssel menjen. Tehát az a prekoncepció, amit társelnök úr itt beállít, hogy 
mindenben, mint hogyha arra ment volna a magyar álláspont, hogy vissza kell adni a 
kvótákat, és le kell építeni, ez nem igaz. Tehát itt egy tárgyalási folyamat volt, amiből 
induljunk ki, amit a meghallgatáson mondott Gráf úr, ez a legutolsó információ, hogy milyen 
gondolatok mentén haladtak végig a tárgyalásokon, és a végén az utolsó szavazás, az az a 
néhány százalék, amit említettél, társelnök úr. Az utolsó szakasz, amikor már látszik, hogy így 
is, úgy is kisebbségben vagy, akkor az a néhány százalék is azért jelentős eredmény lehet, ami 
mentén utána későbbi tárgyalások, abban a szakaszban még joggal remélhették, azt fogják 
eredményezni, hogy tud maradni jelentősebb kvóta Magyarországon, tehát a gazdaságosságát 
azon néhány százalék mentén javítani lehet a termelésnek, tehát nem fogják a termelők 
visszaadni a kvótáikat. Én egyfajta jóhiszeműséget szeretnék kérni a részedről, mert az a 
tárgyalássorozat, aminek a dokumentumai itt vannak nálad, azok azt mutatják, hogy 
megalapozott ez a kérés részemről, hogy ez a jóhiszeműség megvolt az agrártárcában mind a 
hazai tárgyalások során, mind a kinti tárgyalások során.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Horváth István! 
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HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én szeretnék ráerősíteni Font 
Sándor elnök úr által elmondott koncepcióra, illetve gondolatra én is. Maximálisan egyetértek 
azzal, amit Sándor felvetett, és nem gondolnám, hogy itt prekoncepció lenne, illetve azt sem 
gondolnám, hogy itt jóhiszeműség vagy nem jóhiszeműségről van szó, itt tényszerűségről 
kell, hogy szóljon ez a dolog.  

Amit Harangozó képviselő úr mondott, nyilván azt se vonom kétségbe, hogy ő azt a 
részét képviselte a dolgoknak, de a döntéshozóknál a szavazatok, amik számítanak, és Gráf 
miniszter úr folyamatban ellentmondásba kerül ebben az egész cukorügyben, az egész 
történelmi időszakában. Tehát én sajnos pont nem voltam itt azon a meghallgatáson, mert nem 
tudtam részt venni, és nincs most itt az a sajtógyűjtemény, ahol többször is szerepelt akár a 
szerencsi cukorgyár bezárásánál, azt hiszen, amikor Gráf úr azt mondja, hogy 
megállapodtunk, hogy biztos, hogy nem lesz bezárva a cukorgyár délelőtt, délután meg 
bezárják a gyárat. Innentől kezdve nem lehet azt mondani, hogy minden egyes esetben 
következetes. És itt nem egy átlagember szavairól van szó, hanem a szaktárca miniszteréről 
van szó, akinek még politikai és gazdasági súlya kell, hogy ebben a dologban legyen. Azt 
gondolom, ha egy miniszter délelőtt azt mondja, hogy nem zárjuk be, aztán délután meg 
bezárják, akkor innentől kezdve a képessége vagy a hitelessége az megkérdőjeleződik ebben a 
kérdésben. 

Tehát az meg, amit Font képviselőtársam mondott, amelyben adott esetben az 
érintettség is felmerül egy döntéshozatal esetében, azért ezt se kell kizárni gyakorlatilag, hogy 
felmerül. Nyilván az ember akkor azért végiggondolja, hogy abban az esetben a döntéseimmel 
esetleg milyen következmények vannak akár a magánszféra vagy egyéb területen. Azért 
mégis csak kapott egymilliárd forintot ebből a kvótavisszaadásból, tehát azért ezek is tények. 
Meg az is tény, hogy mire szavazott a miniszter úr. Tehát én azt gondolom, hogy elnök urat 
arra kérem, mert ezen most így elvitatkozhatunk még 2-3 órán keresztül, hogy kinek mi az 
életérzése ezzel kapcsolatosan. Ha van egy koncepció, arról lassan szavazzunk, és ezek 
alapján menjen végig a dolog, én támogatom Font Sándor úr javaslatát. 

Köszönöm. 
 
ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Mielőtt megtesszük, hogy szavazunk róla, én még föltennék 

egy kérdést Harangozó Gábor képviselőtársamnak, hiszen mint megtudtuk, ő egy erőforrás 
ebben a dologban, akár meg is hallgathattuk volna őt annak idején, hiszen nagyon aktívan 
részt vett ebben. Én most csak egy rövid kérdést szeretnék, amit elmondtál az előbb, hogy 
ezért az igen szavazatért kaptunk is valamit. Azt a néhány százalékot én nem fogadom el, de 
te mire gondolsz, mi az, amit kaptunk ezért, hogy esetleg ezt az igen szavazat talán a 
nézőpontunkat tudja befolyásolni, hogy ha látjuk, hogy mit kaptunk érte vajon, mit kapott érte 
a magyar mezőgazdaság, mi volt a kompromisszum ára eltekintve attól az egymilliárd 
forinttól, ami egy súlyos dolog, de hátha van más szakmai érv is. 

 
ELNÖK: Megadom a szót Harangozó Gábornak, ha akar reflektálni. Szakértők 

jeleztek? (Für Balázs: Meghallgatom Harangozó képviselő urat, és utána én is elmondom, 
amit tudok erről.) 

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Jó, tehát az Európai parlamenti részét tudom a 

dolognak elmondani. Az Európai Parlamentben mi nem támogattuk a cukorreformot, és nem 
is szavaztuk meg, úgyhogy ott ebben nem volt semmilyen kompromisszum.  

Egyébként hadd reagáljak itt, hogy milyen egyébirányú információk vannak azokon 
kívül, amelyeket elnök úr megemlített. 2005. október 27-én Görögország, Spanyolország, 
Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Portugália, Lengyelország, 
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Szlovénia és Finnország közösen írt levelet, és tiltakozott a cukorreform ellen, és egyben 
bejelentette a blokkoló kisebbségét, ennek köszönhetőe a brit elnökség alatt nem született meg 
a cukorreformról szóló döntés. 

Ez egyrészt azt hiszem, egy tényszerű dolog, ami (Dr. Józsa István: Ellene volt.) 
Megakadályoztuk egy korábbi szakaszban a cukorreformról szóló döntést. Ezt egyébként 
miniszter úr nyilatkozta, hogy végül megszavazta? (Elnök: Igen.) mert a Bruxinfo 
beszámolója szerint (Horváth István: Nem ő nyilatkozta, tényszerűen le van írva.), lehet, én 
nem vitatom, csak a Bruxinfo akkori információi szerint, miközben a magyar delegáció a 
kvótacsökkentéssel egyetértett, az alkalmazott módszerrel már annál kevésbé, ezért 
tartózkodott a szavazásnál. A magyar fél ugyanis azt szerette volna, ha a csökkentési 
koefficienseket az egyes szektorokra külön-külön állapították volna meg. (Horváth István: 
Akkor ki volt a miniszter, Gábor? Nem Németh Imre?) Ez már 2006. (Elnök: Akkor már Gráf, 
nyáron váltják Németh Imrét. A 2005-ös tavaszi agrártüntetés után váltják Németh Imrét és 
kora nyártól már Gráf József a miniszter.)  

 
ELNÖK: Igen, most adnék szót a szakértő uraknak. Für Balázs. 
 
FÜR BALÁZS szakértő: Köszönöm szépen. Csak azért akarom elmondani, hogy 

megkönnyítsem a visszaemlékezést különösen azoknak, akik nem voltak itt azon a 
meghallgatáson. Gráf József konkrétan azzal kapcsolatban, hogy megszavazta-e a végén vagy 
nem, és mit kapott Magyarország azért, hogy megszavaztuk, a következőt mondta el a 
bizottsági ülésen. Azután, hogy ennek a hosszadalmas tárgyalási folyamatnak a végén 
kiderült, és megtörtént az a bejelentés, hogy megvan a kétharmad, tehát Magyarország 
tiltakozása ellenére is átmehet a cukoripari reform, akkor volt még egy ilyen utolsó kis 
tárgyalási forduló, és ő azt mondta, hogy miután gyakorlatilag elment a hajó, azután még 
megpróbált plusz engedményeket kicsikarni. Ezek a plusz engedmények, ő kettőt említett, az 
izocukorkvóta jelentős megemelése, és a második pedig a megmaradó répatermelőknek egy 7 
eurós plusz támogatás. Azt mondta, ha nemmel szavazott volna, ezzel próbálta az álláspontot 
védeni, hogy ha nemmel szavazott volna, akkor ezt a két, egyébként valóban nem kis súlyú 
engedményt nem sikerült volna elérni. Tehát ezért volt az, hogy ő a végén, amikor már 
megvolt a kétharmad, tehát tulajdonképpen, ahogy előbb is említettem, elment a hajó, 
megpróbált még kis plusz engedményeket belevinni a rendszerbe. Ezért szavazta meg a 
végén, vagy pontosabban nem szavazott ellene, ennek a technikáját ő se emlékezett rá egészen 
konkrétan, hogy volt-e igen szavazat, vagy csak hogy nem szavazat nem volt, ez hogyan volt 
pontosan. De ez volt az a két engedmény, amit még utána, a kétharmad után Gráf József elért. 

 
ELNÖK: Igen, köszönöm. Még az idézetekhez mind-mind másik hírszolgálattól, de 

mind-mind Gráf József szó szerinti nyilatkozatára utal vissza, tehát az egyik 2005. július 19., 
csak a magyar álláspont hezitálását szeretném érzékeltetni. Azt mondja Gráf József, hogy 
„amiről vita folyik, az a meghozandó lépések gyorsasága és nagysága” - tette hozzá. Nem, 
hogy ellenezzük, vagy nem ellenezzük… (Dr. Józsa István: Akkor még nem volt miniszter.) 
2005. július 19.? Dehogynem. Itt van, hogy Gráf József nyilatkozza. Tárgyszerű dolgokban ne 
vitatkozzunk. (Harangozó Gábor: Október 27-én is annak kellett lenni.) Nyilvánvaló, hogy az 
volt. 2005 tavaszán mondtam, hogy (Harangozó Gábor: 2005 október 27. volt, amit én 
mondtam.) Azt nem figyeltem, elnézést, én azt jeleztem, hogy mivel én is képviselő voltam, 
elég jól emlékszünk a történtekre. A tavaszi tüntetések után egy hónappal történt a 
miniszterváltás körülbelül. 2005-ben voltak az agrártüntetések, március 15-ére levonulnak a 
traktorok, hogy felszabadult ünneplést tudjunk március 15-én ünnepelni. 

Na de, visszatérve, itt Gráf Józsefről van végig szó, ő azt mondja, hogy amiről a vita 
folyik, az a meghozandó lépések nagysága és gyorsasága - tette hozzá, leszögezve, olyan 
változást, ami azt jelentené, hogy Magyarországon lényegében megszűnik a cukorrépa-
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termesztés és a cukorfeldolgozás, a magyar vezetés nem fog elfogadni. Mondja ekkor. Ennek 
ellenére nem egészen háromnegyed évvel később, ez 2006. január 18-i szintén MTI, azt 
nyilatkozza a miniszter úr, Gráf József vidékfejlesztési miniszter akkor úgy nyilatkozott, hogy 
Magyarország azon európai uniós tagállamok közé tartozik, amelyeket hátrányosan érint az 
elfogadott cukorreform, de ha sikerül hatékonyan felhasználni a kompenzációra és 
szerkezetátalakításra kialkudott támogatásokat, remélhető, hogy munkahelyek nem szűnnek 
meg emiatt nagy számban az országban. Vélekedése szerint néhány más európai uniós 
tagország számára tragédia az elfogadott változat. Tehát relativizálni a probléma nagyságát, 
hogy nekünk is baj van, de más országokban még nagyobb a baj. Csak akkor azt nem értem, 
hogy miért szavazta meg kettő hét után ezt az egész reformot, amikor idehaza politikai szinten 
ilyeneket üzenget, egyébként a stratégiai álláspont a felhatalmazói levél alapján az, hogy igen, 
megszavazzuk, a közvéleményt meg szépen kábítja, hogy baj lesz, hát majd figyelünk oda. 
Olyat, hogy cukorgyárat bezárjanak? Na hát olyat biztos nem fog a magyar vezetés 
megszavazni, mondja júliusban, 2005 júliusában, és 2006 februárjában meg igennel szavaz 
arra az eredetileg alig változott tervezetre, 3 százalékponttal változik meg az eredeti 
elképzelés, ami egyébként teljesen a két parlamenti képviselő folyamatos jólátása és felhívása 
ellenére megszavazva majd közismerten a cukorgyárak bezárásához vezetett.  

No, ennyit szerettem volna változatlanul, ezek már különböző hírforrások, tehát még 
azt se mondhatjuk, hogy valahonnan kiragadtam, és szemezgetek ezekből a hírforrásokból. 
Eléggé egységes, én úgy érzékelem, a minisztérium állásfoglalása. (Dr. Józsa István: Hogy 
ellene volt a kormányzat a cukorreformnak, abban egységes.) Hát ezt azért nehéz kiolvasni 
ezekből a nyilatkozatokból. Nem indítok vitát, társelnök úr, el kell olvasni ezeket a 
nyilatkozatokat. Én megtettem, most úgy látom, hogy sokan nem tették meg. Én kénytelen 
vagyok a bizottsághoz benyújtott irományanyagokból dolgozni. (Jelzésre:) Harangozó Gábor. 

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Akkor csak a pontosítás 

kedvéért hadd mondjam még egyszer. 2005. október 27-én a brit elnökség alatt Magyarország 
tizedmagával megakadályozta akkor a cukorreformnak az elfogadását. 2005. október 27-én. 
Bocsánat, 2005. október 27-én írták a levelet, és november 24-én volt az az ülés, ahol ennek 
következtében ott volt a blokkoló kisebbség, és így nem ment akkor át. Még egyszer 
mondom, a 2006-os bruxinfos beszámoló szerint a magyar delegáció, miután nem értett egyet 
a kvótacsökkenés módszerével, nem a kvóta csökkentésével, hanem a módszerrel, ezért 
tartózkodott a szavazásnál. 

 
ELNÖK: Jó, tehát valóban az MTI erről hírt adott 2005. október 26-án. Újabb bírálat a 

bizottságnak a cukorreformról címmel, és felsorolja az aláíró tagállamokat, görög, spanyol, 
portugál, olasz, ír, francia, magyar, lett, litván (Dr. Józsa István: A magyar is ott van.) Ott 
van. (Dr. Józsa István: Na.) De tisztázzuk már, ekkor benyújtanak egy vélekedést, hogy azért 
erőt kifejtve a százalékokon kezdjünk el vitatkozni, hogy akkor nem annyi százalék a 
csökkentés, meg nagyobb legyen a növekedés a támogatásban. Erről adnak blokkoló 
kisebbséget október 26-án. De november 25-én, azaz egy hónap múlva jön a következő ülés. 
EUvonal hírszolgálat, megszületett a megállapodás a cukorreformról. Egy hónap után ezek a 
nagy tiltakozók, megszületik a megállapodás a cukorreformról. Az EU agrárminiszterei 
megállapodtak, hogy az elkövetkezendő 4 évben 36 százalékkal csökkentik a cukor árát, és 
tényszerűen felsorolják a különféle százalékos variációkat. Az ügyben 2006 elején minősített 
többségi szavazással döntenek majd a miniszterek, miután megkapták a Parlament nem 
kötelező erejű véleményét, és bekövetkezik 2006 elején, februárban az ülés, amin Gráf József 
igennel szavaz. Akkor mit akadályozott meg Gráf József és ez a 8 ország?  

Október 26-án volt egy tiltakozásuk, novemberben jön a soron következő, program 
szerinti ülés, amin már megállapodnak, a tiltakozásuk ellenére megállapodnak a fő 
irányvonalakban, februárban minősített többséggel megszavazzák. Kész. Ne állítsuk már be 
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hősnek, hogy október 25-én megakadályozta a cukorreform elfogadását. (Dr. Józsa István: Te 
meg a pártolójának akarod beállítani. Nem pártolta.) (Jelzésre:) Harangozó Gábor. (Horváth 
István: Nem pártolta, megszavazta.) (Dr. Józsa István: Végig ellene volt.) 

 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Hogyha sajtószemlét tartunk, 

mondok egy másikat. 2005. november 24., Bruxinfo, két nap intenzív tárgyalás után a 
tagállamok jelentős része továbbra is elutasítja az Európai Bizottság uniós cukorrendtartási 
reformjára vonatkozó terveit, és a brit elnökség, amelynek korábbi papírforma szerint szembe 
kell néznie 11 tagállam blokkoló kisebbségével, különböző kedvezmények felkínálásával 
próbálja megnyerni a vonakodó kormányokat, köztük a magyart. (Elnök: És 25-ére sikerült, 
egy nappal későbbre.) Ebből azt a következtetést levonni, hogy Magyarország folyamatosan 
támogatta ezt a cukorreformot, szerintem egy hibás következtetés. 

 
ELNÖK: Én csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy első nyilatkozat 2005 

júliusában, a minisztérium, miniszter úr nyilatkozik, hogy támogatja ezt a reformot, vita van. 
Novemberben megállapodnak a fő keretekben, 2005 novemberében, 2006 februárjában pedig 
igennel megszavazza. Erről hogyan tételezhetném fel azt, hogy nem támogatta? Már csak ezt 
szeretném megkérdezni, mert nem tudom. Én tettem egy javaslatot a szakértő uraknak, hogy 
ebben a kérdéskörben bővítsük ki miniszter úr meghallgatásán tett nyilatkozatát is, illetve a 
bizottsághoz érkezett sajtószolgálati kutatások eredményét, illetve a meghallgatáson 
elhangzottakat. Én erre tettem javaslatot, természetesen erről majd dönthetünk, amikor az 
átszerkesztett változatot várhatóan a jövő héten – majd az Egyebekben jelzem –, jövő heti 
ülésünkön megvitatjuk. (Jelzésre:) Pongrácz Tibor. 

 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Köszönöm szépen. Elnök úr, csak annyit akartam 

hozzáfűzni ehhez a vitához, hogy egyszerűbb elolvasni a bizottsági ülés jegyzőkönyveit, 
miniszter úr nem mondta, hogy nem támogatta ezt. Ő azt mondta, hogy a magyar termelőkkel 
meg gyártókkal leült, az alapján felmérték, hogy mi lesz a várható kvótacsökkenés. Ezt 
eredetileg 54 százalékra mérték föl,, ami azért volt lényeges, mert az 50 százalék fölöttihez 
jött ez a 7 eurós lehetőség, és ennek alapján ezt az álláspontot képviselte. Ő azt mondta, hogy 
gyakorlatilag a szerencsi bezárás érte meglepetésként, ami számomra is döbbenetes, hogy egy 
minisztert meglepetést ér az ágazatban, de ezenkívül ő nem azt mondta, hogy nem támogatta a 
cukorreformot, a leépítését, ami egy egyértelmű előirányzat volt. Úgyhogy én nem értem 
pontosan, hogy miért van most vita. A jegyzőkönyvből meg kell nézni saját szavaival. (Dr. 
Józsa István: Védte a magyar cukoripart.)  

 
ELNÖK: De mondjuk meg, hogy nem sikerült. Mondjuk meg. Védte, védte, de nem 

sikerült. Igaz, megszavazta, de nem sikerült megvédeni. No, további kérdés? Ha ezt a szakaszt 
lezárhatjuk, akkor a konklúzió, illetve a… (Dr. Józsa István: De ezt elfogadod, hogy védte a 
magyar cukoripart?) Nem. (Dr. Józsa István: Ez a baj.) Hogy fogadnám el? (Dr. Józsa 
István: Itt vannak a dokumentumok. Akkor mi is becsatoljuk a dokumentumokat, amiből 
kiderül, hogy a magyar álláspont végig az volt, hogy védeni a cukoripart. Ott vannak a 
dokumentumok.) 

A konklúzió vagy bizottság megjegyzései és javaslatai, illetve a 9. pont. Kérdezem, 
hogy a 9. ponthoz kapcsolódóan, ami az országgyűlés határozatában megfogalmazott 
kérdéskörök, és a 9. pontban felsorolt, arra adott válaszokhoz van-e kérdés, észrevétel? Ez az 
52. oldaltól van, ha jól emlékszem. Nem, 50. oldaltól kezdődik. Én ide nem tennék. 
(Jelzésre:) Igen, Pongrácz Tibor. 

 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Elnök úrnak csak előbb, amit mondott a 

szuperösszefoglalóval vagy logikai vezetéssel kapcsolatban, hogy elhangzott kvázi a mundér 
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védelmében a végső konklúziót illetően, két dolgot akartam mondani. Végigolvastam a 
kérdéseket, erre volt utalás, hogy mikor a parlament megfogalmazta a bizottság kérdéseit, és 
ami kikristályosodott ebből a vizsgálatból, hogy kettő nincs teljesen összhangban. Az, hogy 
miért emelkedett ekkorára a cukorár, erre nincs kérdése a bizottságnak. Furcsa, de valóban 
nincs ilyen irányú kérdés a dologban. 

A másik része a dolognak pedig az, hogy való igaz, ez egy megfogalmazás, konkrétan 
az én véleményemet tükrözi, ami itt le van írva, de hát az volt a feladat, hogy mint szakértő 
egy vitaindítót írjak, természetesen ez csak az én meglátásom a dologban. Én egyébként azt 
valóban nagyon osztom ezzel kapcsolatban, hogy a meghallgatott személyek függetlenül attól, 
hogy hol álltak, és mi volt a feladatuk a múltban, megpróbálták úgy beállítani, hogy az ő 
személyük lehetőség szerint pozitívan jöjjön ki. Nagyon tiszteltem azt, egy-ketten voltak, akik 
bevállalták a felelősséget legalább egy-egy mondat erejéig, ki is emeltem. 

A cukoripari kutató, CUKORKUTATÓ vezetőjének az elmondását azért tartottam 
fontos forrásnak, mert ő az a személy, aki ilyen szempontból ebben a dologban nem 
involválódik sehogy sem, neki igazán ehhez nem fűződik érdeke, sőt sajátos módon amit ő 
elmondott itt, amiből nekem az a konklúzió jött le, hogy Magyarországon ma cukorgyárat 
építeni nem érdemes, azt a saját érdekei ellen elmondta, hogy Oroszországból kaptak egy 
megbízást, hogy hozzanak létre egy cukorgyárat. Ez lenne a lényeg, hogy rábeszélni az 
államot, hogy építsen már cukorgyárat. 

Én csak arra a következtetésre, ami számokat ő leírt, és nem akartam további számokat 
belekeverni, mert elhangzott jó párszor, hogy 42 euró/tonnánál éri meg ma a termelőnek, a 
termés átvételi ára ezzel szemben 26 tonna/euró, tehát szubvenció nélkül ez a történet nem 
működik. Ahogy elhangzottak a cukorárak is, az én véleményem szerint piaci alapon 80-130 
milliárd forintból, ahogy itt felsorolta, infrastruktúrától függően, építeni egy gyárat nem lehet.  

Az is elhangzott, azt viszont leírtuk a jelentésbe, hogy a nyugat-európai gyárak 
körülbelül 400 ezer tonnás kapacitással működnek. Kaposvár 150400-zal működik, mert 
pontosan annyira van engedélye, így elméletileg a kaposvári gyárat, ha arról lenne szó, fel 
lehetne futtatni ennél egy jóval nagyobb kapacitásra, bőven a régió fölött lenne. Én csak azt 
látom, hogy ma Magyarországon a termelőnek nincs se pénze arra, hogy kvótát vegyen, se 80 
milliárd forintja. Az előző mondat pedig az, hogy egy gazdaságpolitikai döntés, hogy az állam 
azt mondja, hogy ennek dacára megküzd a szubvencionált cukorrépa-termelésért az Európai 
Unióban. Megszerzi ezeket a szubvenciókat, hozzáteszi a nemzeti részét, és a végén létrehoz 
80 milliárd forintért egy gyárat csak azért, hogy a cukorgyártás ne szűnjön meg 
Magyarországon, ez lehet egy koncepció, csak én amikor azt olvasom, hogy 250 milliárdot 
próbálunk összeguberálni még a jövő évi költségvetéshez ahhoz, hogy a hiánycél maradjon, 
akkor elég jó ez a következtetés. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Ne a mostani gazdasági helyzetből induljunk ki, mert akkor semmit ne 

csináljunk, sajnálatos módon olyan helyzetünk van. Én kicsit más megvilágításba is 
szeretném helyezni, hogy miért is javaslom, és akkor ezek szerint rátértünk az úgynevezett 8. 
pontra, a bizottság megjegyzései és tapasztalatai, mert ez már a 9 határozati javaslati pont. 
(Dr. Pongrácz Tibor: Legyen arról döntést, hogy beszéljünk arról, hogy miért lett a cukorár 
ekkora, vagy ez nem volt kérdés?) Én nem a kérdéskörökről beszéltem, mert a kérdéskörökre 
adott válasz a határozati javaslatnak megfelelő. De az a logikai következtetés, igen, amit én 
majdnem úgy mondtam, hogy vezetői összefoglaló, egy sokkal rövidebb, az itt megállapított 
tökéletes anyagok alapján egy sűrített összegzése, hogy ez történt ’88 és 2009 között, egy 
ilyen kívülálló számára is közérthető forma. Talán így tudnám megfogalmazni, amit én 
mernék még javasolni. (Jelzésre:) Rögtön szót adok, társelnök úr.  

Amire szeretnék még reflektálni technikai adatokra. A cukoripari kutató privatizálásra 
került tudomásom szerint, tehát sajnálatos módon nem független olyan értelemben, mint amit 
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várnánk egy netán állami kézben lévő kutatóintézettől, aki mondhatnám, hogy tényleg 
független, sőt ha jól tudom, a kaposvári cukorgyár környezete, ami jelentősen finanszírozza a 
további kutatásokat. Ez az én információm.  

Nyilvánvaló, hogy ebből a szempontból, hogy kell-e még egy új cukorgyár 
Magyarországon, vagy egy új konkurens, így is felteszem a kérdést, akkor ebben más lehet a 
véleménye annak, akinek már van ilyen cukorgyára, meg más lehet a véleménye annak, 
akinek nincs ilyen, de termelői kapacitása, adottsága, netán kvótaszerzési lehetősége megvan. 
És ez már az állam és a gazdálkodói környezet. Azért mondtam, hogy a pillanatnyi helyzetet, 
a pénzhiányt most ne tegyük minden ok eldöntőjévé, mert akkor tényleg nem szabadna ebben 
gondolkodni. De az az irányultság, hogy egy láthatólag, tudom, messzire el kell menni 
fizikailag is, Brazília, de Brazília gyakorlatilag energetikailag függetleníti magát a világtól, ha 
jól látom. A part menti és országon belüli kőolajfúrásokkal olyan eredményeket tártak fel, 
hogy gyakorlatilag nem lesz szükségük import kőolajra, és emellett a flexibilismotor-
gyáraikat kialakították, ami azt jelenti, hogy bármelyik pillanatban tudnak etanollal vagy 
benzinnel, sőt most trükköznek azzal, hogy dieselolajjal és etanollal hogy tudnak autókat 
működtetni. Iszonyúan előre vannak, mi meg nem figyeltünk. Mi az európai, japán és 
amerikai autógyárakat mondom, mi ezt figyelmen kívül hagytuk, hóbortos ötletnek mondtuk, 
hogy etanol nem komoly. Úgy néz ki, hogy komoly, tömegméretekben gyártják ezeket az 
autókat. Ennek viszont van egy komoly következménye, hogy saját energiaellátók akarnak 
lenni üzemanyagban is. Ez azt jelenti, hogy a cukornádból etanolt fognak nagymértékben 
kivonni, és a saját ellátásukra hagyják csak a kristálycukor-mennyiséget. Ez viszont azt 
jelenti, hogy a világ ne nagyon ácsingózzon arra, hogy olcsó cukornádból ők nagy 
mennyiségben elárasztják az országot, mert az energiafüggetlenség politikája felülírja, úgy 
néz ki, ezt az irányultságot. Ez pedig azt jelentheti, amiről itt már szó volt, hogy nem véletlen, 
hogy felment a nádcukornak is az ára ezen okok miatt. 

Úgy néz ki, hogy megéri-e ma abban gondolkodni, hogy legyen-e cukorgyár, ez egyik 
részéről, ami idáig nagy ok volt, hogy nem éri meg, hogy nagyon olcsó a cukornád alapú 
cukor, ez nem igaz, vagy pillanatnyilag úgy látszik, hogy nem lesz tartósan igaz. Ez az egyik 
oldala.  

A másik pedig, valóban a technikai adatok, ami 80-100 milliárd, és a kihozatali mutató 
és a magyarországi répatermesztés 8 tonna/hektár, stb., ebből levonható, hogy akkor ebből 
milyen kapacitásra milyen finomítási eljárást kellene még csinálni, stb., stb. hogy a 400 ezer 
tonna, abból nem sok gyár van egyébként, de vannak 400 ezer tonnás gyárak, hogy azzal 
összehasonlítsuk a 100 ezer tonnás kaposvári gyár termelését. Tehát még nagyobbat kellene, 
mert nem lesz hatékony a 100 ezer tonnás. Ez meg azért nem igaz vagy azért nem állja meg 
most a helyét, mert véleményem szerint Kaposvár nagyon helyesen elindult a visszamaradt 
moslék, cefre, s a többiből a megújulóenergia-gyártás felé. Bizony-bizony ez egy újabb 
lehetőség arra, hogy a fajlagos költséget csökkentsük, és akkor még ezek csak a technikai 
adatok, ami Brazília cukornád és a másodlagos energiatermelés, ami a melléktermékekből 
lett, új szempontokat vetített előre. 

És ami harmadik itt nekünk néhányunknak, akik itt a mezőgazdaságban is érintettek, 
iszonyú fontos a termelési szerkezet összetettsége egy országnak, a vetésforgók miatt, és 
amiatt, hogy egyes típusú növények egy bizonyos évben okoznak veszteséget, de több lábon 
állással, egy okos gazda úgy helyezi el, hogy kettő-háromfajta tavaszi, őszi vetéssel, 
fajtánként változtatva próbálja a termésszerkezetét összeállítani. Na most, ha kiesik a 
cukorrépa, akkor ez biztos bukta, tehát marad neki az őszi vetésű kalászosok mellett a repce 
is, és a tavaszi vetésű kukorica meg valami tavaszi árpa, meg egy-két dolog, amit te, István, 
rád nézek, precízebben tudnád mint komoly területen gazdálkodó. Tehát iszonyúan 
beszűkítettük azt a lehetőséget, hogy több lábon álljon, hogy ha baj van, az egyik elveszett, a 
másik kihúz a bajból.  
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Ez viszont már sokkal súlyosabb stratégiai kérdés egy gazdálkodás szempontjából, 
mintha csak azt a kérdést nézzük, hogy technikailag mennyibe kerül egy cukorgyár, és 
versenyképesek vagyunk-e a 8 tonna termésünkkel, és az ilyen hozadékolási mutatónkkal, és 
én ezért mondom azt, egyetértve teljesen Istvánnal, hogy a megállapítás-tervezetnek, a 
javaslati tervezetnek az utolsó kettő szakasza, tehát hogy a fentiekből a meghallgatott 
szakemberek előadása alapján az következik, hogy nincs esély egy új cukorgyárra, ezt én nem 
vetném el ezt a sulykot az előbb említett okok miatt. Látjuk a technikai adatokat, igen, de 
Brazíliában komoly változás történt, önálló energia megszerzésére törekszik. Ez kockázatos a 
cukornád importnál. Igen, a megújuló energiánál másodlagos energiatermelésre lehet 
használni a cukorgyári melléktermékeket. Igen, a mezőgazdaság szerepköre nem 
elhanyagolható, mindig zárójelben hozzáteszem, az idei évi GDP-nket a mezőgazdaság 
eredménye támasztotta meg. (Dr. Józsa István: Hála Istennek.) Így van. Tehát figyeljünk már 
oda, hogy még milyen olyan területre való kihatása van a mezőgazdaságnak, amit elsőre 
technikai adatokból nem is lehet kiszámolni, hogy hoppá ez oda is besegített, most mondjuk a 
GDP-nket megtámasztotta egy nem kicsit, mint ahogy most már tudjuk.  

Na tehát ebből a szempontból még jöhet, hogy mi történik az Unióban. 2004-2005, 
lejár vagy nem jár le a kvóta, bővítik csak a kvótát, akkor a kvótabővítésnél legyünk résen, ha 
felszabadul az egész, akkor nézzük meg, hogy szabadpiaci körülmények között az új 
energiatermeléssel, a termelési mutatóink növelésével, netán öntözéssel, olaszok sokkal 
intenzívebben termelnek rosszabb körülmények között. Öntöznek, mint az őrültek. Olyan 
terméshozamaik vannak, hogy nem igaz. Környezeti adottságaik nem indokolnák azokat a 
terméshozamokat. Csak ők berendezkedtek az öntözésre többek között, és ezért tudják ezt a 
12-14 tonnát hektáronként. Tehát itt más felületeket is meg kell nyitnunk, hogy mi az, ami 
összeáll azért, hogy igen, ja, ha ezek a felületek összeállnak, akkor ne vessük el azt, hogy 
lehessen. Sőt én mernék arra irányultságot, javaslatot tenni, hogy reális célként legalább azt 
fogalmazzuk meg, hogy önellátó, tehát a 300 ezer tonna. Akkor nem mentünk túl, nem 
mentünk alá, az is egy nagy terhelés mind a befektetőknek, mind az államnak, hogy ha egy 
ilyen lehetőség van, kvóta vagy lesz, vagy nem lesz. Ha lesz, akkor vásárlás vagy osztás, nem 
tudjuk. Tisztázzuk, nagyon érdekes, olcsón eladtuk a kvótát, de most a piacon lehet kvótát 
venni? Lehet, csak olyan áron, hogy gyakorlatilag nem lehet. Tehát azért félelmetes ez a 
dolog is, hogy mit elkótyavetyéltünk.  

Egyik szakértőnk elmondta, hogy kaptunk 55 vagy 60 milliárd forintot a 300 (Dr. 
Pongrácz Tibor: 70 milliárdot.) Jó, 70 milliárdot a 300 ezer tonnáért, és a 300 ezer tonna 
kapacitástermelésnek az újbóli felállítása viszont 300 milliárd forint lenne, ha átlagosan 100 
milliárd forintot nézek 100 ezer tonna kapacitásra. (Dr. Pongrácz Tibor: Ez több, mert meg 
kell vennem a kvótát is.) Most azt ne is számítsuk, csak azt a technikai veszteséget nézem, 
hogy 70 milliárd forintot kaptunk, és 300-at buktunk, körülbelül ez történt, ha a matematika 
számát nézem.  

Tehát én ezeket az aspektusokat szeretném üzenetképpen, hogy a jelenlegi adatokból 
konkrétan kiindulva nem lehet elvetni azt, és ne mondjuk azt, hogy esélye sincs esetleges 
cukorrépa-termelésnek. Lehet, hogy 2015-ben azt látjuk, hogy tényleg nincs esélye, mert az 
Unió így döntött meg úgy döntött, mi nem bírunk 8 tonnánál többet termelni, nem sikerült a 
megújuló energia vonalra ráállnunk, nem tudom. De hogyha ezeket viszont összerakjuk és 
tudjuk, akkor viszont változatlanul ott vagyunk az átlagos termelői szinten, és ha azon egy 
kicsit csiholunk, netán a vízzel egy kicsit komolyabban gazdálkodnánk, itt mezőgazdászok 
tudjuk, hogy miről beszélünk. Piszok nagy pazarlók vagyunk, annyi vizünk van, hogy nem 
igaz, és 90 százalékát át engedjük folyni az országon. Semmit nem használunk belőle 
jóformán mezőgazdaságra. Ebben ha egy kicsit okosabbak lennénk, akkor ilyen területeken 
tudnánk használni, és akkor rögtön önellátásban kezdhetnénk gondolkodni. Mernék arra 
javaslatot tenni, hogy legyen stratégiai cél a mindenkori kormánynak az önellátás, azaz a 300 
ezer tonna kapacitásnak az esetleges kiépítése az éppen adott viszonyoknak megfelelően, ha 
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az Unió majd dönt, hogy kvótát bővítünk, nem bővítünk, megszüntetjük, stb. de ne zárjuk ki 
ennek az esélyét, csak kizárólag technikai számok alapján ne zárjuk ki. Elnézést, hogy 
hosszabbra fűztem mondandómat.  

A szokásjognak megfelelően társelnök úrnak adok szót, utána Hanó Miklósnak, mert 
ma még nem szólalt meg, és utána Horváth Istvánnak. 

 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm, elnök úr, de sokkal hamarabb 

jelentkeztem, még a hozzászólásának az elején. Tehát néhány ténykérdést szeretnék 
megállapításként, hogy a summary-ba belekerüljön, amely mind a meghallgatásokból, mind a 
brüsszeli tárgyalási dokumentumokból kiderül. 

Az első. Magyarország nem támogatta az Európai Unió cukorrendtartásának 
szigorítását, tehát Magyarország nem támogatta az EU cukorrendtartásának szigorítását. Ez 
mind a képviselői hozzászólásokból, mind a tárgyalási mandátumokból kiderül. 

A következő, hogy a magyar agrárkormányzatot végig az vezette, hogy mérsékelje a 
magyar agrárgazdaságot érő negatív hatásokat, mert ez is ténykérdés. Erre mondtam azt, hogy 
a jószándékot nehogy kétségbe vonjuk már a tárgyalások során. Ez szerintem a kormányzati 
magatartás, és aztán hogy ha gondolják, valahol le van írva, hogy a végső döntést a gazdasági 
szereplők hozták meg, tehát gondolkozni kell, ez a következtetések közé tartozik, hogy a 
magyar kormányzat milyen piacbefolyásoló lehetőséget vagy struktúrát kíván kidolgozni a 
jövőre vonatkozóan. Egyetértek én is azzal, hogy nemcsak az Unió mérlegelheti ezeket a 
világgazdasági folyamatokat, hanem Magyarország is, és juthat például olyan következtetésre, 
hogy a bioüzemanyagok, a megújuló energiaforrások között például az etanol jövedéki adóját 
nem emeli, mint az elmúlt fél évben történt, hanem csökkenti, hogy működtet egy MEPAR 
nevű, megújuló energiaforrásokat támogató rendszert, esetleg nem szünteti meg a cart-
rendszert, tehát ezeket én javaslom, hogy a bizottsági összefoglalóba kerüljön bele mint 
további vizsgálatok tárgyát, ami érdemes, hogy képezze. Kiegészítve azzal, amiket Font 
társelnök úr mondott, hogy milyen gazdasági és élelmiszerstratégiai megközelítésben lehet 
vizsgálni, hogy a hazai cukorgyártási kapacitás bővítendő legyen-e a későbbiekben. 

Még egy apró kis megjegyzést szeretnék azért tenni, mert az elmúlt egy évnek azért az 
is tapasztalata volt azon túl, hogy az itt felvázolt folyamatok révén Magyarországon a cukorár 
jelentősen megemelkedett, hogy a velünk szomszédos Szlovákiában, ahol már sajnos 
egyáltalán nincs cukortermelés, azért nem emelkedett ilyen mértékben a cukornak az ára, 
hogy ezt is érdemes megjegyezni. Ebben talán az az aktuálpolitikai tényező is szerepet 
játszott, hogy a forint árfolyama az elmúlt egy év során, az értékének az egyötödét 
elveszítette. Ez önmagában jelenthet az importban egy 15-20 százalékos emelkedést.  

Én tudom, hogy ennél sokkal többet emelkedett a cukor ára, de azért a mindenkori 
import beszerzési árban a forint devizaárfolyamok eléggé fontos szerepet játszanak. Ezeket 
azért javaslom, hogy jegyzőkönyv alapján majd vegyük bele az összefoglalóba.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Hanó Miklósnak adok szót, bár megjegyzem, hogy a cukor ára akkor 

emelkedett duplájára, amikor 275 forint volt stabilan a forint-euró árfolyam nagyobb mozgás 
nélkül, tehát már akkor duplájára emelkedett. (Jelzésre:) Hanó Miklós. 

 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Eddigi részletekhez nem szóltam 

hozzá, de nagyjából majdnem minden meghallgatáson és cukorbizottságon itt voltam. Talán 
egyen nem, és elég sok információhoz jutottunk, és Font elnök úr is előbb tényleg egy átfogó 
véleményt mondott, hogy egy hazai cukorgyártásnak milyen egyéb, plusz lehetőségei vagy 
eredményei lehetnek, amik jövedelmezővé teszik ezt a cukorgyártást. Mindamellett, hogy 
nemzetstratégiai kérdés, hogy alapvető élelmiszerekben önellátóak legyünk, én is ezt vallom. 
Horváth képviselőtársam is és elmondta, meg többen elmondták, és hogy ehhez majd esetleg 
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milyen forrást lehet biztosítani vagy a meglévő üzemmel, vagy egyetlen kapacitással milyen 
továbblépést lehetne létrehozni. Egy-két adatot én is elmondanék mint tanulság ebből az 
egészből, hogy tulajdonképpen ez a cukorbizottság a mezőgazdaságban és élelmiszeriparban 
bekövetkező, a rendszerváltást követő privatizációnak az állatorvosi lova. Mondhatjuk ezt, 
mert ez nemcsak erre a cukordologra vonatkozik, hanem az élelmiszeripar számos területén, 
és a mezőgazdaság területén hasonló dolgokat lehet látni vagy tapasztalni.  

Alapvetően azt látom, és most társelnök úr majd lehet, hogy felhorkan vagy nem fog 
neki tetszeni, szóval a rendszerváltás előtti politikai hatalomból rendszerváltás utáni gazdasági 
hatalom lett. Túl könnyen ment ez a rendszerváltás, nagyon simán átmentek itt a dolgok. Én 
úgy látom, hogy alapvető hiba ott következett be, hogy volt egy nagy nyugat-európai 
demokrácia vagy amerikai demokrácia, amit mint a szót lekövettük, hogy legyen demokrácia 
itt is, legyen szabadság, de a gazdasági vonalat nem követtük le, ami ott jól működik. Mert ha 
lekövettük volna, és nem szabad forró vizet kitalálni, az adott, akkor látszott, hogy az ottani 
gazdaságban részt vevők például a feldolgozóiparban a termelők. Nem egy része, mint ahogy 
itt is láttuk a bizottságban, mert volt, hogy kisebbségben voltak a termelők, de hát kevesek 
voltak, hanem a termelők. Ha a termelők a tulajdonosok, akkor azok maguk ellen olyan 
döntéseket biztos, hogy nem fognak meghozni, ami rájuk nézve negatív. Ebből sajnos 
kimaradtunk, mert túl gyorsan megtörténtek itt a privatizációk, mármint az országra értem 
meg a termelőkre, és utána már olyan helyzet teremtődött, hogy kényszerpálya volt. (Dr. 
Józsa István társelnök átveszi az ülés vezetését.) Ugyan volt egy olyan csoportosulás, aminek 
voltak részei termelők, csak ott meg megint valahogy úgy történt a dolog, hogy amikor 
forráshiány volt, mert látszik, hogy az üzemi eredményük egész magas volt, az például, ha az 
összeredménynek létre kellett jönni, akkor meg már veszteség volt, mert olyan kamatokkal 
működtek meg egyéb olyan dolgokkal, és akkor az állam nem gondolkozott úgy, és Józsa 
úrnak mondom itt, hogy ebben lehetett volna probléma akkor, hogy ha kicsit stratégiailag is 
nézzük a dolgokat, akkor az ilyen Nyugat-Európához hasonló kezdeményezéseket lehetett 
volna támogatni, és Medgyessy úr itt elmondta, meg a bankképviselettől az úr, hogy nem 
találták nyereségesnek, vagy nem találták jó befektetésnek, hogy abból az legyen, mert csak 
pillanatnyilag a rendszert nézték, de nem hosszabb távon gondolkodtak. Tehát itt már egyszer 
elszaladt a ló, és ez a helyzet maradt.  

Na most hogy ha tegyük fel, amikor a kvótáról is beszélünk, a kvóták értékesítéséről 
vagy egyáltalán annak a kiváltásáról, mert kaptak valamennyit a termelők, de arányaiban 
többet kaptak azok a feldolgozók, akik ráadásul nem is magyar kézben lévők, és egy olyan 
jelentős összeget kaptak, hogy az sok évre a profitját már biztosította. Ha semmit nem csinál, 
akkor is fennmarad, vagy éppenséggel megtermeli Ausztriának azt a cukrot, ami szükséges és 
szia, de ez így rendben van. 

Ezek azok a problémák, amik most lassan és konklúzióként, vagy 
előregondolkodásként próbálom mondani, és ne kezdjünk politizálni, mert érzem Józsa úrnál 
is meg éreztem részünkről is, hogy azt akarjuk megmutatni, hogy ki volt ebben nagyobb 
bűnös. (Dr. Józsa István: Egyáltalán nem.) Jó, csak akkor lehet, mindegy, de voltak ilyen 
összetűzések. Gráf úr is elmondta, hogy ő bizony dolgokat próbált kiharcolni, amiket itt a 
szakértő is elmondott. Azt én pozitívnak tartom, hogy azt ő próbálta, ez világos, csak előtte 
kellett volna már eljutni, hogy az ne történjen meg, amiről itt beszéltetek, csak nem sikerült, 
gyenge volt a lobbi, vagy valahogy nem úgy jött össze. 

Tehát ebből azt akarom kihozni, hogy valami megoldás viszont kell, mert ahogy látjuk 
a világot gazdaságilag, és látjuk, hogy a pénzvilág diktál. Itt lehet mellédumálni, lehet akármit 
mondani, a pénzvilág diktál. Szórakoznak velünk a tőzsdén meg mindenhol, és most nem a mi 
nemzetgazdaságunk dönti azt el, hogy a forint le- vagy fölmegy, hanem hogy szórakozik a 
pénzvilág velünk. Nemcsak velünk, másokkal is. Ha nekünk viszont van saját 
nemzetstratégiánk gazdasági szempontból, ami nemcsak virtuális, nemcsak a pénzvilág, 
hanem ilyen dolgok, amikhez nekünk nagyon jó adottságunk van, Magyarországon a föld. 
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Amit Font úr is elmondott, hosszabb távú programokban, elnézést, hogy nemcsak a cukorról 
beszélek, egy 20-25 éves programban meg tudnánk teremteni, hogy a vizet megfognánk, 
szerkezetváltást is tudnánk a mezőgazdaságban, volumennövekedést is, amire mondták, hogy 
azért nem érdemes nekünk cukorrépát termelni, mert keveset termelünk. Ha még kétszer meg 
tudnánk öntözni azt a cukorrépát, simán vernénk a nyugat-európai cukorrépa-termelőket.  

Ha ezekben egy előrelátást tudunk bevezetni, akkor igenis szükség van arra, hogy 
minél több olyan dolgot állítsunk előtt itt hazailag, aminél magas a hozzáadott érték, és a 
lakosságnak viszont létbiztonságot hoz. Tehát én azt mondom, hogy minden dolog 
megfontolandó, de az a legbiztosabb, hogy az ilyen éghajlaton, az ilyen természeti adottságok 
mellett, ami nekünk van, tudnánk biztosítani a cukrot is, de tudnánk biztosítani az egyéb 
élelmiszereket is. Én ezt látom konklúziónak, és hogy ehhez van-e forrás vagy nem, azt is 
majd meg kell találni, hogy ehhez el tudunk-e oda jutni. De hogy voltak benne hibák, az 
biztos, és máig mondom, hogy a legnagyobb hiba az volt, amikor a privatizáció úgy történt 
meg, ahogy.  

Köszönöm. 
(Font Sándor, levezető elnök átveszi az ülés vezetését.) 

 
ELNÖK: Horváth István.  
 
HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Józsa István képviselőtársamra 

reagálnék, tehát a tényekkel szerintem nem lehet nem vitatkozni. Az, hogy az előző 
kormányzat a cukorszabályozás ellen volt, azt a tények cáfolják. Pillanatnyi állapotban is, 
amikor Gáborék szavaztak (Dr. Józsa István közbeszólására.) Pista, az rendben van, de 2006-
ban megszavazta ezt Gráf úr, és én azt gondolom, hogy ezzel mindig megharapjuk a saját 
magunk farkát ebben a kérdésben, mindig oda kerülünk vissza, de a tény az tény. Nincs ebben 
bűnbak, Font Sándor elnök úr szerintem ezt korrektül lehozta. 

A másik oldal. Gráf úr szerepében azért én nem csinálnék belőle mártírt, és nem 
akarom őt bűnbaknak állítani, csak tényszerű szeretnék lenni, hogy az, hogy most mit tudott 
kiharcolni Magyarországnak vagy mit nem, ezt megint ő mondta. Nincs arra kimutatás, hogy 
azok az országok, akik meg nemmel szavaztak, nem-e kapták meg ugyanezt a 2-3 százalékot. 
(Dr. Józsa István: De ki akarta harcolni.) és ebben Gráf úr esetében többször volt kettős 
beszéd, ez az őáltala elmondottak alapján mondjuk mi azt, hogy ő ebből valamit kiharcolt, 
mert nem tudjuk, hogy másik országban, Lettországban, Lengyelországban amúgy meg ott 
valaki megnézte, hogy mit kaptak azok, akik mondjuk visszaadták a kvótát? (Elnök: 
Ugyanezt.) De akkor meg miről beszélünk? (Dr. Józsa István: De valakinek ki kellett 
harcolni.) Ő mondta, hogy kiharcolta, rajta kívül más nem mondta. (Dr. Józsa István: De 
harcolt érte.) Láttuk azt, hogy ha harcolt volna, nem harcolt volna, ezeket a jogokat 
megkaptuk volna, igazából a tény az, hogy ellene szavazott ennek a dolognak, de azt 
gondolom, tényekkel szerintem kár is ebből a szempontból vitatkozni. 

És most visszatérek a felszólalásom szempontjából, és csatlakozok ismét Sándorhoz, 
hogy véglezárás. Hiba lenne azt mondani, hogy ne legyen többet cukorgyár, mert amit igazán 
Sándor mondott, nem elkanyarodva a témától, inkább kapcsolódva hozzá, hogy a 
cukorrépának még milyen egyéb haszna vagy jelentősége lenne nemcsak a termésforgó 
szempontjából. (Hanó Miklós: Állattartás.) Az sincsen, mert nem annyira örülök ennek az 
energetikai részének teljes egészében, ami a cukorrépaszeletre vonatkozik Kaposvár esetében. 
Ha most valaki felhívja Kaposvárt, hogy vannak neki szarvasmarhái és szeretne 
cukorrépaszeletet vásárolni, akkor azt mondják, hogy nincs eladó cukorrépaszelet. Minden 
elmegy energetikai szempontból. Ha viszont nincsen cukorrépaszelet, akkor nem lehet 
hatékonyan az állattenyésztésben szarvasmarhát tartani. Szeretnék visszakanyarodni oda, 
hogy jelen pillanatban nincsen szervestrágya kinn a piacon. De ez szó szerint így van, jelen 
pillanatban szarvasmarha-trágyáért sorban állnak. Sorban állnak gyakorlatilag a cégek, 
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nincsen, megszűnt gyakorlatilag a szarvasmarha-trágya. Jelen pillanatban hígtrágya van a 
sertéseknél valamilyen szinten, azt meg más technológiában használják fel. Azt gondolom, 
hogy ha nézzük a nemzeti önrendelkezést, írtam ilyen kulcsszavakat a magam szempontjából. 
Ha nézzük a fenntartható mezőgazdaság szempontjait, tehát azt, hogy bővüljön a cukorrépa-
termesztés, legyen répaszelet, legyen állattenyésztés, ezek idealistának tűnő dolgok, de 
amikor hétköznap ott vagyunk, akkor meg ezek hiányoznak. És ha nézünk egyéb 
nemzetgazdasági szempontokat, hiszen ezt a cukrot, ha itt megtermelik, nemcsak azok, akik a 
gyárban dolgoznak, munkahelyéről van szó, hanem egyéb adóbevételekről van szó, 
kereskedelemről van szó, csomagolástechnológiáról van szó, egy csomó olyan dologról van 
szó, ami nemzetgazdasági szempont. Ha nézzük az intervallumokat, hogy nem egy-két évben 
meg abban a pillanatnyi gazdasági helyzetben gondolkodunk, akkor azt azért leszögezhetjük, 
hogy nemzeti önrendelkezést, fenntartható mezőgazdaság szempontot, valamint egyéb 
nemzetgazdasági szempontot figyelembe véve javasolnám azt, hogy vizsgáljuk meg, és 
visszatérnék a kvótára. Beszéljünk a kvótáról, 2013-tól nem biztos, hogy lesz kvóta. Ez egy 
teljesen új helyzet, nem is tudjuk, hogy miről beszélünk.  

Egy másik, hogy egy cukorgyárat nem lehet mondjuk egy hét alatt felépíteni. Van egy 
csomó olyan szempont is, hogy ha lesz is nekünk cukorgyárunk, én biztos vagyok benne, 
hogy nem lesz 2013 előtt cukorgyárunk, mert fizikailag nem lehet megoldani ezt a kérdést. Ha 
ezeket a szempontokat is figyelembe vesszük, én inkább azt javasolnám, hogy egy másik akár 
vizsgálóbizottság vagy akár a szaktárca azért – nem akarom megismételni – az előbb vázolt 
szempontokat mint lehetőséget ne zárja ki, sőt inkább vizsgálja meg. Én inkább efelé mennék.  

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen. További észrevétel? (Jelzésre:) Szakértő urak még 

reflektálni akarnak, megadom a szót. 
 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Csak egy mondatot akartam. Tegnapi újságcikk 

volt mind a kettő, amit olvastam, és ennyiben lehet ezt aktualizálni, utánanézek pontosan is, 
hogy úgy tudom, a kormány benyújtotta a javaslatát tegnap vagy tegnapelőtt Brüsszel felé, 
hogy a kvótarendszert tartsa fenn a továbbiakban az Unió. Mondom, fél sorban elkaptam, azt 
hiszem, a Magyar Hírlapban vagy valahol. Másik ezzel kapcsolatos érdekes hír, hogy 
Kaposváron jelenleg mozambiki cukornádat dolgoznak fel. 

 
ELNÖK: Igen, nagy kapacitásuk van, és erre használják. 
 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Én ezt feljegyeztem magamnak, a jegyzőkönyvből 

megfogalmazunk erre egy alternatívát, de azt nem tudom, hogy a bizottság azt a felelősséget 
akarja-e vállalni, kvázi javasolja az országgyűlésnek, hogy államilag finanszírozott (Dr. Józsa 
István: Vizsgálja meg.) Ha valóban igaz, a kvótakérdés fogja első helyen eldönteni, mert ha 
azt mondják, hogy szabadpiac, akkor… Volt egyszer egy elemzés valaki részéről, hogy ha 
Magyarországon nem lesz kvótarendszer, ezt be is emeltük az anyagba, ha megszűnik a 
kvótarendszer, akkor Magyarországon meg fog szűnni a cukorrépagyártás, mert a 26 eurós 
világpiaci ár és a megélhető ár közötti különbséget nem lehet áthidalni, és a nemzeti 
önrendelkezések folytán, ha csak nem lehet ettől nagyban eltérni, nagyon nemzeti támogatást 
sem lehet adni a dologban. 

Még egyet, a cukor ára. Én nem akartam ebbe belemenni, amikor a jelentést olvastam, 
kicsit spekulatívnak éreztem. De volt egy olyan okfejtés, nem tudom, emlékszik-e a bizottság 
arra, hogy amikor felment a cukor ára, mire a kampány véget ért, az már letermelt cukor volt, 
aminek az árát megemelték abban az időszakban. A gyártási költség nem indokolta volna az 
áremelkedést, kvázi ez volt a sejtetés, de hozzátette, hogy minden nagy cukorgyárnak (Dr. 
Józsa István: Spekulatív áremelés volt?) igen, megvan a saját kereskedő cége, és azon 
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keresztül értékesít. Gyakorlatilag azt mondta, hogy a raktáron lévő cukor volt (Dr. Józsa 
István: Ez a Fidesz-kormány alatt volt, nem?) (Elnök: Az mindegy.) Az Agrana meg a 
Tate&Lyle meg a többi saját kereskedő cégén keresztül azért adta el. (Dr. Józsa István: Előtte 
mindenért a kormány volt felelős.)  

Köszönöm szépen, ennyit akartam mondani, azt gondolom, ez nem spekulatív okfejtés, 
amit a bizottságnak meg kellene tennie. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Harangozó Gábor jelentkezett először, utána Hanó Miklósnak 

adok szót. 
 
HARANGOZÓ GÁBOR (MSZP): Köszönöm szépen. Sajnálom, hogy sok ilyen 

politikai álkonklúziót próbálunk levonni, mert egyébként nagyon hasznos és tanulságos volt 
ennek a bizottságnak a munkája, és valódi tanulságokkal rendelkezik, de hát jó, persze 
Parlamentben politika folyik, nyilván ez nehezen elkerülhető, hogy ilyen vadhajtások 
kinőjenek egy ilyen bizottsági munka folyamán. (Dr. Aradszki András: Szerintem nem.) 
Szerintem igen. (Dr. Aradszki András: Szerintem nem.) Ez az én véleményem, engedtessék 
meg, hogy ezt magamnak fenntartsam. 

Ha egy általános, fontos tanulságot megpróbálunk levonni, és nagyjából egyetértek 
azzal, amit, Miklós, elmondtál. Talán azt érdemes megfogalmazni tekintettel arra, hogy ismét 
viszonylag nehéz költségvetési helyzet van, és valószínűleg ez még fenn fog maradni egy 
ideig, hogy az ilyen rendszerek átalakításánál, hogy ha döntéseket hoz a kormányzat, akkor 
csak költségvetési szempontok figyelembevételével óriási károkat lehet okozni. 

Korábban is ami a legnagyobb probléma volt, hogy nem voltak igazából átgondolt 
társadalmi hatásvizsgálatok, következmények végiggondolása, hanem költségvetési 
szempontok voltak. Bevétel kellett a költségvetésnek, meg nem vállaltunk be kiadást, amikor 
úgy láttuk, hogy nem lehetett bevállalni kiadást. Ez okozta igazából a tragédiát. 

És ez egy fontos tanulság, hogy most is, ha valamihez hozzá akarunk nyúlni, akkor 
bizony annak a társadalmi hatásait kell végiggondolni, mert adott esetben lehet, hogy pár 
milliárd vagy akár pár tízmilliárd forint költségvetési azonnali pozitívum néhány éven belül is 
sokkal nagyobb kárt tud okozni, tehát még több tízmilliárdos, százmilliárdos kiadásokhoz 
vezethet vagy a jövőben nem bejövő bevételeket okozhat. 

Ami példa itt eszembe jutna, de itt most ezt nem fogom elmondani, mert nem egészen 
idetartozik, de az energetikai kérdéseknél is mondjuk egy atomerőmű szemben a lokális helyi 
erőművekkel hasonló kérdést tudna felvetni, amiből szerintem egész jó párhuzamok 
húzhatóak az egész mezőgazdaság privatizációjával, a cukoripar privatizációjával kapcsolatos 
következtetésekkel. 

Köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Hanó Miklós.  
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Csak nagyon röviden. Pongrácz Tibor szakértő amit 

elmondott, hogy lehet, hogy utána nem éri meg cukorrépát termelni, ha nem ugyanazok az 
árak fognak mozogni, csak ha visszaemlékszel, volt egy olyan rész, amikor elhangzott, hogy 
megint csak nyugat-európai példához képest 60:30 az arány a cukorprémium utáni összeg, itt 
fordított. Itt a termelőnek csak 30 százalék jut, és abban a pillanatban, ha ezt is lehet 
korrigálni, akkor már nem veszteséges a termelő szempontjából a cukorrépa-termelés, mert itt 
a termelő szempontjából mondta, hogy nem éri meg termelni. Ha prémium rész van, vagy 
arányosítják, akkor már mindjárt másképp áll a dolog, szóval soktényezős, mindent 
figyelembe kell venni.  
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Csak azt mondom, amit Horváth István meg Font úr is elmondott, hogy vizsgáljuk már 
meg annak a lehetőségét, hogy egy önfenntartás szempontjából milyen megoldás jönne itt 
nemzeti szinten cukorból. Ennyi. 

Egyebek 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Arra kérném szakértő urakat, hogy az itt elhangzottakat 
legyenek szívesek befoglalni. Ezt a tervezetet elég jól konkretizáltuk szerintem, hogy 
körülbelül hova kell hozzányúlni. Itt úgy érzem, az általam felvetettek egy jelentősebb rész, 
az utolsó konklúzió rész, valamint az a rövid összefoglaló ’88-tól 2009-ig címmel, hogy a 
kívülálló is lássa vagy értse, ha azt az egy oldalt elolvassa. A többi 80 százalékhoz úgy látom, 
hogy nem kell hozzányúlni. Ha ez megvan, kérném szépen, hogy az eddig szokásos módon 
titkárságra, titkárság azonnal szétküldi mindegyik bizottsági tagnak, és a folyománya a 
következő legyen. 

Itt felmerült annak esetleges igénye, hogy még konkrét ponthoz megjelölve módosítást 
szeretnének beadni. Ezt Varga Géza is elmondta, azt hiszem, István, ti magatok is mintha 
tettetek volna ilyen megjegyzést. Ezt is lehetőségként hagyjuk meg, és azt szeretném 
javasolni, hogy jövő héten pénteken, akkor lesz az utolsó munkanap várhatóan a 
parlamentnek 23-a. Ki fog alakulni, zárószavazások lesznek minimális záróvitával, gondoljuk. 
(Derültség.) Tehát megvárjuk, ma van házbizottsági ülés, itt fognak javaslatot tenni a soron 
következő ülésnapokra, annak a tartalmi részére, és nagyjából az időlefolyásra. Azt javaslom, 
hogy ne hét közben jöjjünk össze, mert láthatóan sokaknak ez nehézséget okoz, hanem 
pénteken, amikor úgy is itt vagyunk. Elvileg az egy viszonylag rövid szavazási nap szokott 
lenni, mert csak egy nyomógombos szavazás meg záró viták szoktak kialakulni a mostani 
tervezet szerint. 

Mégis arra teszek javaslatot, hogy ekkor tartsuk meg a bizottsági ülésünket, amelyen 
megnézzük, hogy az általunk felkért szakértő urak által befoglaltakat úgy értettük-e, 
elfogadjuk-e a mostani változathoz képest, jönnek-e esetleges módosító indítványok az egyes 
tárgyponti megnevezésekhez, azoknak a konkrét befoglalásáról szavazással fogunk dönteni. 
Azért mondom ezt, mert szeretném, hogy egyértelmű legyen, hogy a bizottság anyaga 
elkészült, ha még netán meg is szavazunk ott valamit, akkor azzal együttesen szeretném 
feltenni szavazásra a kérdést, hogy benyújtható legyen a változat. (Jelzésre:) Igen, Pongrácz 
Tibor. 

 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Elnök úr, én azt javasolnám ezzel kapcsolatban, 

hogy ha valakinek van módosító javaslata, akkor az szövegszerű legyen. (Elnök: Én erre 
tettem javaslatot.) Mert akkor itt a számítógépbe betesszük, azonnal ha elfogadott, ha nem, és 
akkor kvázi nem fog szétesni a kohézió. 

 
ELNÖK: Erre kérnék egy emailt kiküldeni mindenkinek, Katalin, tehát akik nincsenek 

itt, azoknak is, hogy tudjanak róla, hogy a jelentéstervezethez ponttal megjelölt, szövegszerű 
módosító indítványt, mint ahogy a parlamenti indítványoknál szoktuk ezt alkalmazni. 
Kihúzzuk meg vastag betűvel átírjuk, tehát ezen szabályok szerint legyenek szívesek a 
módosításokat megtenni azért, hogy egyértelműen tudjunk benne dönteni, hogy pénteken az 
ülésünk végeztével kész legyen az a jelentéstervezet, amiről aztán szavazunk, hogy benyújtjuk 
vagy nem nyújtjuk be. (Dr. Józsa István: Nincs kétségem, hogy be fogjátok nyújtani, 
kétharmados többségetek van.) Itt azért úgy emlékszem, hogy paritásos számarányok vannak, 
én legalább is úgy emlékszem, tehát ugyanannyi a kormányoldal, mint az ellenzéki 
képviselők. 
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Ez egyben az Egyebek napirendi pont is volt, időben próbálunk jelezni a pénteki ülés 
időpontjával kapcsolatosan, az ülést berekesztem. 

 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 47 perc)  
  

Font Sándor 
a bizottság társelnöke 

levezető elnök 

Jegyzőkönyvvezető: Dancsecs Dóra 

 


