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(Az ülés kezdetének időpontja: 8 óra 15 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP), a bizottság társelnöke, levezető elnök, a továbbiakban 
ELNÖK: Tisztelettel köszöntöm a vizsgálóbizottság megjelent tagjait! A dokumentumok 
szerint a határozatképességünk biztosított. A mai napirend Egyebek mellett a 
vizsgálóbizottság jelentésének a véglegesítése. 

A vizsgálóbizottság jelentésének elfogadása 

Kérdezem a képviselő urakat, hogy megkapták-e az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket, 
írásos javaslatokat, és ez alapján ki kíván szólni vagy javaslatot tenni a véglegesítéssel 
kapcsolatban? (Jelzésre:) Tessék, Varga képviselő úr. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Nem pontosan értem, hogy elnök úr 

kérdése mire vonatkozott, illetve meddig terjedt ki, milyen javaslatot tehetünk. Csak ma 
reggel kaptuk meg az utolsó változatot, ezt természetesen érdemben nem tudtuk megnézni. 
Persze át lehet azt itt is futni majd, de ettől függetlenül, ha ezt korábban megkaptuk volna, 
akkor is az volna a véleményem, és akkor ezt a javaslatot mindjárt teszem, hogy még egy 
ülést tartsunk, és ne fogadjuk el a mai napon ezt a jelentést, vagy ne legyen végszavazás a 
jelentésről. Még legalább egy ülést tartsunk a végső elfogadás előtt, és az a határidőbe is 
belefér. Itt azért olyan új szempontok merültek fel akár a módosított változatban, akár más 
módon, hogy ezt indokolja. Nem tudom, most részletesen indokoljam-e, tehát érdemben és 
tartalmilag, vagy így értette? Mire vonatkozik a kérdés? 

 
ELNÖK: Amit képviselő úr elmondott, az egy ügyrendi természetű javaslat, de 

tekintettel, hogy az egész ülésünk erről szól, hogy véglegesítsük a jelentést, és hogy ez 
elfogadható vagy nem, én azt fogom kérni, hogy részleteiben is fejtse ki, ugyanis a bizottság 
mandátuma még január elején is él, hogy ha jól emlékszem. Tekintettel, hogy jövő héten, 28-
án és 30-án is lesz parlament, ezért gyakorlatilag is megvan a lehetősége, amit mond, hogy 
29-én, tehát a jövő héten zárja le valamikor a jelentést a bizottság, de ez technikai rész. A mai 
bizottsági ülés erről szól, hogy kinek milyen javaslata van, ez egy ügyrendi jellegű, én fogom 
kérni, hogy a későbbiekben tartalmában is fejtse ki. Ki kíván még továbbiakban? (Nincs 
jelzés.) Képviselő úr, akkor fejtse ki. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Mondjuk először talán a jelentés stílusával kapcsolatban, 

ahogy ez előttünk van most. Számunkra ez túlságosan esszészerű és leíró jellegű, ami 
mondjuk nem teljesen, de súlyos százalékában, legalább 80 százalékban a meghallgatottak 
szubjektív véleményére alapoz, és nagyon-nagyon kevés hivatkozás van benne az érintett 
dokumentumokra, szerződésekre, akkor érvényes jogszabályokra és hasonlókra. Ennek 
megfelelően a következtetéseit is ezeken a szubjektív alapokon nyugodva hozza meg, ezért 
ezek pedig felszínesek ebben a formájában. A meglévő dokumentumokat hogy nem kellően 
veszi figyelembe, ez többek között olyan fontos és súlyos következtetést eredményez, hogy itt 
a spontán privatizáció az, ami egy erős hangsúlyt kap ebben a jelentésben mint egy végső 
konklúzió. Ezzel, hogy ez a spontán privatizáció lett volna a mérvadó és döntő jellege ennek a 
folyamatnak, amit vizsgáltunk, ezzel nem értünk egyet. Tehát a spontán privatizációról akkor 
lehetne beszélni, ha a jogszabályok nem támasztották volna alá, illetve jogszabályok 
hiányában történt volna egy spontán privatizáció. Ez nem fedi a valóságot, mert jogszabályok 
voltak, ezt a megkapott cd-ről és a bekért anyagokból is világosan látjuk. Ezért tehát ez egy 
nagyon súlyos, érdemi megállapításunk, hogy a spontán privatizáció ilyetén való 
hangsúlyozásával nem értünk egyet. 
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Hiányoljuk belőle, nyilván képviselőtársaimnak nem mindegyike tagja a 
Mezőgazdasági bizottságnak, de én azt gondolom, hogy az, hogy ezt a Mezőgazdasági 
bizottság termében tartjuk, és mégiscsak a mezőgazdaságot érintette leginkább. Noha tudom, 
hogy egyéb iparpolitikát és gazdaságpolitikát is, de a termelők szerepét, a termelők sorsát 
ebben a folyamatban én azt gondolom, nem hangsúlyozza eléggé az anyag. Most az, hogy 
ebben meghallgathattunk volna több termelőt, vagy elég volt az, hogy a cukorrépa-termelők 
szövetségének az igazgatóját vagy ügyvezető igazgatóját, most arra nem térek ki, de a 
termelők szerepét és sorsát, ennek a vonulatát nem elég markánsan hozza ki az anyag. 

Nyilvánvalóvá válik, hogy a munkánk első szakaszáról beszélek elsősorban, és ott 
kifogásolom azt, hogy túlságosan gyorsan átugrottunk dolgokon. A Világbank szerepét 
egyáltalán nem elemzi a jelentés, vagy alig-alig, csak éppenhogy utalás szinten. Arra 
gondolok, hogy ’88-ban történt a Világbankkal egy megállapodás, ami 200 millió dollár hitelt 
eredményezett, de ennek a 200 millió dolláros hitelnek is már voltak feltételei. Az anyag nem 
vizsgálja meg, hogy az hogy hatott a cukoripar privatizációjára, pedig abból a szerződésből 
kitűnik, hogy ott az a szerkezetátalakítás mintegy a privatizáció előkészítését szolgálta, és 
később a rendszerváltás után megkötött második világbanki szerződést, annak a célzottságát is 
szükséges volna ebben a jelentésben elemezni. Ha a Világbank szerepét a dokumentumok 
alapján, tehát nemcsak az elmondottak alapján, elég alaposan elemeztük volna, akkor ebből 
sokkal inkább kitűnt volna az a kérdés vagy legalább a kérdést fel kellene tennünk, hogy 
legalább az euroatlanti integrációval kapcsolatos stratégiája az akkori kormányzatoknak és 
döntéshozóknak megfelelő volt-e. Úgy gondolom, nem volt megfelelő, nem volt megfelelően 
figyelembe véve az országnak a nemzeti érdeke, a termelők érdeke, hanem valahogy onnan 
vártuk a gyümölcsöt, hogy ezt az euroatlanti integrációt minél inkább gyorsítani kell, meg kell 
felelni az IMF-nek, elő kell készíteni a szerkezetátalakítással a privatizációt, olyan állapotba 
kell hozni, hogy az megfelelő legyen, és ennek az eredményeit látjuk. Én így röviden ezeket 
mondanám el így érdemben, de sokkal hosszabban is tudnám alátámasztani ezt az 5-6 pontot, 
amit most felsoroltam, de csak abban az esetben, ha ez szükségeltetik.  

Az elmondottak alapján én azt kérném a tisztelt bizottságtól, képviselőtársaimtól, hogy 
jöjjünk össze még egy ülésre, és ezeket a felmerült, az új jelentésekben vagy módosított 
jelentésekben újonnan felmerült tényeket, és egyáltalán bármit, ami felmerült, legyen 
alkalmunk behozni. Horváth István képviselőtársam tette azt a javaslatot az előző ülésünkön, 
hogy kapjunk még erre időt, ezt köszönettel elnök úr megtette, tehát hogy mai napig még 
lehetett. Én a mai napig szóló határidőt is kevésnek tartottam arra, hogy ezt így érdemben a 
jelentést tudjuk vizsgálni. Ezek volnának tehát az indokaim arra, hogy még egyszer jöjjünk 
össze és adjunk magunknak egy esélyt, hogy tovább tudjuk csiszolni az elmondottak alapján. 

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tehát akkor kérném a következő hozzászólókat, 

hogy a tartalmi észrevételeken túl nyilvánítsanak véleményt azt illetően is, amit Varga 
képviselő úr felvetett. (Jelzésre:) Font társelnök úré a szó. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Elnézést kérek Varga Géza képviselő 

úrtól, a gondolataira szeretnék reflektálni, de meg kell kérdezzem, hogy hol voltatok eddig.  
Ne haragudjatok, én azt hittem, hogy mindenki figyelemmel kíséri, hogy mi történik itt 

a bizottsági ülésben. Az elmúlt hétre, elég időben, kedden, úgy emlékszem, a csütörtöki 
üléshez képest, 2 és fél, közel 3 nappal előtte megkaptuk a jelentéstervezet első változatát. 
Amelyhez képest most azok a, mondom úgy, minimális módosítások történtek meg, amit a 
múlt ülésen kértünk a szakértő uraktól, hogy a végösszegi jelentés, egy áttekintő rész, és a 
kvótarendszer kialakulása, 2004-es szereplésünk utáni magyar álláspont is kerüljön bele, mert 
egyértelműen ez itt megjelent a bizottsági ülésen, és meghallgattuk az érintetteket. Ezek 
átvezetésre kerültek. Ekkor megállapodtunk és kértük a bizottsági tagokat, hogy hétfőre, ezen 
hét hétfőjére, az elmúlt napok hétfőjére utalok, legyenek szívesek írásbeli előterjesztést adni, 
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hogy ha még látnak olyan területet, amely a jelentéstervezethez képest módosulásra szorulna. 
Ezek után a szakértő uraktól megkapjuk a most már módosított verziót, annak a lényegi és 
végső változatát, úgy emlékszem, kedd reggel vagy délben, vagy valami ilyen időtávlatban, és 
ma reggel valóban kaptunk egy módosított verziót, de ez egyetlenegy mondatot és stilisztikai 
átvezetést tartalmaz. Aki legalább is végigkövette, hogy mit tartalmaz a jelentéstervezet, egy 
szakértő urak közötti vitát próbál itt felszínre hozni, és kéri majd a bizottságot, hogy döntsön 
ebben az 57. oldalon lévő kérdésben Tarján Balázs szerepével kapcsolatosan.  

De tartalmi-strukturális kérdésről most már 10 napja vitatkozunk, és eddig nem 
hallottam azokat a felvetéseket, amiket Varga Géza most elmond. Nem ebben a szakaszában 
vagyunk a vitának. Ezt még lehet ugyan húzni. Én egyetértek egyébként, hogy még egy ülést 
tartsunk, de csak azzal tudok egyetérteni, ami a beterjesztések alapján az átvezetést jelenti. 
Azzal nem értek egyet, hogy a spontán privatizáció kérdéskört túl erősen hangsúlyozza ki a 
jelentéstervezet. Nagyon lényeges része a spontán privatizáció még akkor is, hogy ha úgy 
tűnik, hogy jogszabályon alapult, mert éppen a múltkori ülésen kért összefoglaló, az utolsó 
szakaszba került áttekintő összefoglaló egyik lényeges pontja, amikor 1992-ben rámutat, hogy 
az akkori vagyonpolitikai irányelvekről szóló ’71/1992-es országgyűlési határozati javaslat 
elfogadása gyakorlatilag véget vetett a vállalati tanácsok által irányított spontán privatizációs 
folyamatnak. Tehát hogy itt volt egy előtörténet. Igaz, hogy jogszabályon alapult, de egy téves 
dogmatikus elvet próbált érvényesíteni, mégpedig hogy a vállalati tanácsok önmaguk 
eladhatják magukat. ’92-re érte utol magát az Antall-kormány apparátusa, ha szabad így 
fogalmaznom, hogy ezt le tudja állítani.  

Onnantól kezdve indul a másik kérdés, hogy próbáljuk meg az ellensúlyt megteremteni 
a magyar tulajdonú cukoripar megmaradt tagjainak az összefogásával. Erről elég sokat 
beszéltünk. Ezek után az, hogy a spontán privatizáció túl erősen van kihangsúlyozva, és talán 
ez nem kellene, én ezzel nem tudok egyetérteni, sőt mi több nagyon lényeges eleme, hogy 
láttassuk, hogy volt egy olyan megindult folyamat a szocializmus végén, amihez a szabad 
piacgazdaságnak semmi köze nem volt, hanem a bennfentesek önmaguk értékesítették az 
államot, a közösségi vagyont. Mire aztán a felhatalmazással rendelkező kormány, Antall-
kormány próbálja kézben tartani, hogy álljon meg a menet, uraim, hát ez így nem jó ez a 
folyamat, és ’92-re – itt volt valamelyik AVÜ igazgató, Csepi Lajos talán, aki elmondta, hogy 
– ’91-92-re értünk utol magunkat talán, mire átláttuk, hogy mekkora az a vagyon, amit mi 
megkaptunk kezelésbe. Tehát ez a folyamatoknak egy nagyon lényeges része. Én elfogadom 
azt, hogy nézzük meg a hitelszerződést, amit az akkori hitelintézetektől kaptunk, és annak 
esetlegesen milyen hatásai voltak, de 10 nap szerintem elég rendelkezésre álló idő lett volna, 
hogy ha ilyen stílusbeli és súlypontbeli kérdés még felmerül a képviselők részéről, azt időben 
jelezzük. 

Azzal kezdtük a múltkori ülést, hogy szerkezetében néztük át, azért emlékszem, mert 
én vezettem az ülést, hogy nézzük meg, hogy szerkezeti struktúrájában rendben van-e minden. 
És ha rendben van, akkor kezdtük el a szerkezeti struktúra után átnézni a tartalmi részeket, és 
ehhez tettünk szóban megjegyzéseket, és kértem, hogy akinek lesz még írásban, az hétfőig 
tegye meg. szocialista frakció, társelnök úr részéről érkezett egy, arra majd külön kitérünk. 
Szerettem volna én is megvárni, hogy a múlt heti ülésünk alkalmával szakértő uraknak tett 
kérések milyen formában kerültek átvezetésre. Döntő mértékben átvezetésre kerültek, ennek 
ellenére nekem is van még kiegészítő javaslatom, de már minimális javaslatom, amivel azért 
is egyetértek, hogy jövő héten, miután kétnapos parlamenti ülésünk lesz, meg fogjuk találni 
azt a lehetőséget, én is úgy érzem, hogy újra összejöjjünk, de tartok tőle, hogy képviselő úr, az 
általad felvetett IMF-kölcsönök vagy nem tudom, világbanki kölcsönök hatását a cukoripar 
privatizációjára elég fajsúlyos kérdés esetleg szakértő urakra rábízni, hogy ezt most dolgozzák 
ki. Ez a strukturális kérdésekhez tartozik, elnézést, de ez nem volt benne a határozati 
javaslatban, amivel felállították a bizottságunkat, hogy ezt a kérdést vizsgáljuk. Én ezt értem, 
hogy ez egy fontos kérdés, de én tartok tőle, hogy olyan pici szeletét láttuk ennek, hiszen 
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akkor (Varga Géza: Ez a baj.), én ezt megértem, képviselő úr, csak nem ez a 
felhatalmazásunk. Akkor kezdeményezze a Jobbik, hogy ennek az egész, hogyan adósodott el 
Magyarország, hogy kerültünk a nemzetközi bankvilág csapdájába, most feltettem egy ilyen 
aposztrofális jelek között egy mondatot, akkor indítsunk egy olyan vizsgálóbizottságot, és 
nézzük meg, hogy ennek hogyan indult el, miután IMF-tagok lettünk meg valutaalap tagok 
’86-tól, ha jól emlékszem, hogy mi történt itt. Mert majdnem ide lyukadna ki az a felvetés, 
amit, képviselő úr, most megjegyeztél. Ez egy nagyon súlyos, és akkor kezdhetnénk az egész 
bankárvilág személyeit behívogatni egyenként, hogy mi történt, meg az akkori 
kormánytagokat. De hát nem ezt csináltuk, nem ez volt a vizsgálóbizottságunk feladata. A 
leírt sem, és az oldalági, ami a határozati javaslatból származó kötelező kérdésekre való 
válasz, és az azokhoz kapcsolódó oldalági vizsgálatok is. Én tartok tőle, hogy értem azt a 
felvetést, és természetesen ismerem a Jobbik politikai világképét erről a kérdéskörről, de 
tartok tőle, hogy erre eszközünk és időnk megvizsgálni most szerintem nincs. De ha erre 
írásbeli konkrét módosítás beérkezik, és ezt majd csak tőletek várhatjuk, hiszen szakértő urak 
letették a jelentéstervezetet.  

Tehát én szeretném figyelmedbe ajánlani, hogy a most meglévő anyaghoz nézzük meg, 
hogy amit eddig kértünk, az átvezetésre került-e. Értem a felvetésedet, de ezek a felvetések 
eddig itt nem szerepeltek. Tehát én ezzel most nem tudok nagyon mit kezdeni. Mondom, 
nekem is van módosításom, de néhány mondatnyi az egész jelentéstervezethez. Majd itt 
társelnök úrral megnézzük, hogy jövő héten melyik napot jelöljük meg. (Elnök: Ha most úgy 
dönt a bizottság.) Én is úgy érzem, hogy legalább most lesz néhány mondatnyi módosítás, 
részemről biztos, hogy lesz, majd kiderül, hogy ezt a többség elfogadja-e, akkor annak az 
átvezetett, végső verziójára mondhatunk egy félórás ülésben egy igent majd, hogyha 
megtörténik. Jövő heti ülésrendünket – titkárságra nézek – pontos forgatókönyvet nem tudom, 
valószínűleg pénteken megtudjuk, vagy bízom benne, majd én is utánajárok ennek, és akkor 
megnézzük, hogy ott milyen időtávlatokban a szerdai, illetve pénteki napok valamelyikén, 
hogy a végső igent rá tudjuk mondani. (Elnök: Szerdán és pénteken bent vagyunk, az biztos, 
28-án és 30-án.) Igen, tehát én ezt a menetrendet továbbra is szeretném kérni, ha konkrét 
javaslat van most, akkor szóbeli, leírt, vagy pedig szóban elmondott konkrét mondatokat 
kérünk, hogy ez helyett ez szerepeljen, megvizsgáljuk, bizottsági többség, mi a véleménye 
róla, csak így tudjuk most már alakítani a jelentéstervezetet. De struktúrájában, szerkezetében 
tartok tőle, hogy erre erőnk, energiánk nincs, feladatunk sincs ilyen, ami a felvetésbe került.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm, társelnök úr. (Jelzésre:) Ebben a lényegében ügyrendi 

témakörben még egy hozzászólás, aztán szeretném, hogy ha rátérnénk a tartalmi dolgokra. 
Tessék. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Azt gondolom, hogy tartalmilag is azért, mondtam 6 olyan 

pontot, amivel alátámasztottam azt, hogy tartsunk még egy ülést, és még kapjunk esélyt arra, 
hogy igen, akkor ebben tudunk beadni módosításokat. Elnök úr, társelnök úr, most nem 
akarom idézni, de én kimásoltam azokat az idézeteket, amik a határozati javaslatból is 
megalapozzák azt, amit én kérek, tehát igen is a tárgyköre, persze azok magyar szavak, és 
azokat lehet különbözőféleképpen értelmezni. Én tudok amellett érvelni, ha kell, hogy 
beletartoznak az általam felvetett témakörök az országgyűlési határozat által meghatározott 
szempontba. Arra vonatkozóan elfogadom azt, amivel Font társelnök érvel, hogy hol voltunk 
mi eddig, és hogy miért most szólok. Én azt gondolom, hogy részben az első jelentés, az első 
változat, amikor először tárgyaltuk, ezeket részben akkor is elmondtam már, kétségtelen nem 
voltak annyira kikristályosodottak, de említettem sokat ezek közül. Most itt 6 pontba 
sorolnám a tartalmi javaslataimat. Azonban te magad is említed a 10 napot, én ez az, amit 
most úgy érzek utólag, és elfogadom, hogy sokkal aktívabbak lehettünk volna menet közben, 
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ha mindent látunk előre. 180 napja volt ennek a bizottságnak, és végül is a gyümölcse, a 
termése mégiscsak a jelentés, és ha jelentésre 10 napot hagyunk, akkor egyáltalán nem 
gondolom helyénvalónak azt a kérdést, hogy hol voltunk mi az elmúlt 10 napban. Én minden 
egyes ülésen itt voltam az elmúlt 180 napban, de hogy a jelentés mi lesz, hallgattuk passzívan, 
de befogadólag hallgattuk a meghallgatottakat, és kétségtelen gyűjtöttük az információt, de 
magára a jelentésre utólagosan sokkal több időt kellett volna, hogy hagyjunk magunknak. 
Nyilván ezzel a megállapításommal csak azt lehet tenni, hogy még legalább egy héttel 
meghosszabbítjuk annak a lehetőségét, hogy ezt hozzátegyük. Nem baj, de várható, hogy 
akkor sem biztos, hogy mindenben egyet fogunk érteni, de akkor azt szavazatainkkal fogjuk 
tudni megjelentetni. Nem kell, hogy egy konszenzusos döntés szülessen, de az, hogy hol 
voltunk, a 180 napot hasonlítsuk össze a 10 nappal, így gondolom, hogy ez az arány kevés 
volt arra, hogy egy valóban minőségi és mindenre kiterjedő jelentés szülessen.  

Köszönöm. 
 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Társelnök úr, tessék. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Természetesen a hol voltunk nem a fizikai ittlét, mert 

valóban itt voltatok, hanem az események folyása, mikor megtörtént, hogy az első 
jelentéstervezet az a lényegét adta, hogy figyeljünk arra, mert most történik a lényeg, úgy 
ahogy te is említetted. Én arra teszek javaslatot, hogy miután jeleztem, hogy nekem is van 
módosításom, ezt itt fel is fogom olvasni, de írásban is be fogom nyújtani, és ennek a 
beszerkesztését majd itt eldönti a bizottság, hogy megtegyük vagy sem. Arra kérnélek 
benneteket is, képviselő úr, hogy ha még lesz olyan, amiről azt gondoljátok hogy most 
írásbeli benyújtás után konkrét tárgyhellyel megjelölve, hogy itt ezen mondat helyett, ezt a 
szakaszt kivéve, mert már csak így tudjuk elfogadni (Varga Géza: Milyen határidő alatt?), 
röviden tegyétek meg, mert a jövő heti ülésen megint elkezdünk vitatkozni még újabb 
ötleteken, hogy ne vigyük ezt tovább a jövő hétnél semmiképpen, jó? Akkor maradunk ebben, 
konkrét, normaszövegszerű módosítást kérünk, mert ezzel most itt, érted te is, hogy nem 
tudunk mit kezdeni az általad felvetettekkel. Oké. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor én javaslom, hogy térjünk rá a szöveges 

módosítások kérdésére. Társelnök úr, kívánod előterjeszteni, mert aztán szeretném én is. 
(Font Sándor: Igen.) Akkor tied a szó. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Tehát a múltkori ülésen külön én 

magam forszíroztam a 2004-től való szereplésünket, és a kvóta kérdéskörében tettem több 
módosító indítványt, aminek döntő része átvezetésre is került, ugyanakkor mind a Gráf József 
meghallgatásán, azon az ülésen, mind a múltkori ülésen konkretizáltam két nyilatkozatot, ami 
Tabajdi Csabától és Glattfelder Bélától származott. Ezért most is arra teszek javaslatot, a 
szakértő urak felé figyelek, hogy nekem az 51. oldalon, a legutolsó vázlatot is megnézem, 
hogy azon is úgy van-e, bocsánat, nehogy… Jól mondtam, 51. oldalon a második nagy 
szakasznál van egy hagyományos betű, majd dőltbetűssel az idézetek elkezdődnének, hogy 
„azt azért ne feltételezzék”, ez miniszter úrtól szövegszerű idézet. Ez előtt, a hagyományos 
betűszerkezetű és a dőltbetűs résznél szeretném javasolni úgy, ahogy többször is alkalmazták 
szakértő urak; hogy egy csillaggal az első főmondat után, mielőtt megkezdődne a szó szerinti 
idézet, csillaggal jeleznénk egy lábjegyzetben Tabajdi Csaba és Glattfelder Béla azon 
nyilatkozatát, hogy „Magyarországon a cukorgyárak külföldi kézben vannak. Figyeljünk oda, 
mert mi különleges helyzetben vagyunk más országok cukorgyáraihoz képest”. Megkaptuk 
ezeket a szövegszerű nyilatkozatokat a sajtószolgálat által legyűjtött információs 
jelentésekből, abból idéztem. Ezt megtehetem most is, hogy ha itt a sok-sok papír között elő 
tudom venni. 
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Úgy van, tehát jeleztem akkor egy MTI 2005. október 12-i szó szerinti nyilatkozatot. 
Az egyik Glattfelder Bélától, ebben a 2005. október 12-iben csak ez az egy mondat, hogy 
„mint ahogy az MTI-hez eljuttatott közleményében emlékeztetett, Magyarországon még mind 
az 5 még működő cukorgyár külföldi befektetők kezében van, ezért a reform során 
fokozottabban kell védeni a cukorrépa-termesztő gazdák érdekeit”. Ez Glattfelder Béla 
nyilatkozata 2005. október 12. MTI. Majd ugyanez 2006. január 18. MTI, tehát néhány 
hónappal később Tabajdi Csaba részéről is ugyanez az érvelés hangzik el, hogy „az 5 magyar 
cukorgyár mind külföldi tulajdonban van, akik úgy dönthetnek, hogy termelésüket saját 
országukban koncentrálják”, emelte ki Tabajdi Csaba, hozzátéve, „ez veszélyt jelent egy 
gazdaságilag európai átlagon termelő ország számára mint Magyarország”. Mert a szakértő 
urak épp azt elemzik, hogy tudatában volt-e a kormányzat, hogy milyen veszélyek 
leselkednek. Én ezt meg szeretném erősíteni, hogy nagyon helyes ez a fölvetés, hogy még a 
két parlamenti képviselő, mind ellenzéki és kormányoldali parlamenti képviselő teljesen egy 
hangon beszél a veszélyről, én ezt kérném szépen egy lábjegyzetben itt megjegyezni, idézve a 
két MTI nyilatkozatot. 

Az 52. oldalon összegzés címszónál mind Gráf József miniszter úr meghallgatásánál, 
mind a múltkori ülésen jeleztem, hogy véleményem szerint az egy fontos momentum, hogy 
először is Magyarország támogatta a reformot. Így indul az elképzelés az akkori kormányzat 
részéről, és itt az első mondatnál elemzi az összegzés, hogy elhibázott stratégia volt, de 
véleményem szerint először is az volt az elhibázott stratégia, hogy azon országcsoportokhoz 
csatlakozott, ez Ausztria, Németország, Franciaország mint ahogy miniszter úr nyilatkozott, 
akik tulajdonolták a magyar cukorgyárakat, és érdekeik ellentétesek voltak a magyar 
érdekekkel. Tehát igazi stratégiai hiba ez esetben ez volt, hogy nem jó oldalra álltak, amikor a 
küzdelemben kellett lenni. Nem a lengyel, lett, litván, görög, stb., akik végig tiltakoztak és 
végig ellenezték az egész reformot. Mint ahogy végül ők nem is szavazták meg mint tudjuk, 
hanem azon országokhoz csatlakozik, akik tulajdonolják a magyar cukoripar többségét, és 
próbálnak kedvezményeket elérni, hogy ne 64, hanem 60 százalék stb., hogy az árcsökkenés 
kisebb legyen, és a támogatási mérték meg nagyobb legyen, és akkor elérnek 3-4 százalékot, 
ez volt az eredmény mondjuk, mert tudjuk a matematikai számokat, ez lett az eredmény. 
Persze, azoknak az országoknak ez volt az érdekük, de nekünk nem, nekünk már 
veszélyeztetett volt, hiszen Tabajdi, Glattfelder nyilatkozata ott volt, hogy külföldi kézben 
van a cukorgyár, és azon országokhoz csatlakozunk, amelyek… (Elnök: Társelnök úr, csak 
hogy a litvánok mit értek el ebben, sződd már bele itt ebbe.) Itt arról van szó, hogy ők nem 
szavazták meg ezt a reformot, amit mi megszavaztunk, és ezzel elszabadítottuk az egész 
folyamatot, aminek a következményét meg mindenki tudja. 

No, tehát én ezt kérném szépen, erre leteszem a szövegszerű, írásos javaslatomat is, és 
ugyanezen elemzés részéről először is tárgyilagosan közöljük itt ennél az összegzésnél, hogy 
a magyar kormány képviselője, Gráf József mind a 2005. novemberi, mind a 2006. februári 
tanácsülésen megszavazta a reformra vonatkozó előterjesztést, ahol Görögország, Lettország, 
Lengyelország ellene szavazott, és ez a döntés adott zöld utat a magyarországi cukorgyárak 
leépüléséhez. Nem tudom, hogy a Bruxinfo mit írt, de erre hivatalos kérdést intéztünk veled 
együtt, társelnök úr, a jelenlegi minisztériumhoz, hogy milyen álláspontot képviselt, és milyen 
felhatalmazói levele volt Gráf Józsefnek az ominózus ülésen, és én csak ezt tudom 
megerősíteni, amit a minisztérium hivatalosan leír, hogy a felhatalmazói levélben a 
támogatásról szólt, és le is írják, hogy 2006 februárjában megtartott MHT ülésen a Tanács a 
cukorreformot szabályzó jogszabályi tervezeteket Görögország, Lettország és Lengyelország 
ellenszavazatával, Magyarország támogatásával jóváhagyta. Tehát ezek tényadatok, amit 
hivatalosan megkaptunk, én csak ebből kérem, hogy idézzünk. 

Még egy, ez már csak stilisztikai, de a múltkor is megtettem ezt a megjegyzést, 
visszatérek az 51. oldalra, ahol Gráf József említi, hogy kikkel egyeztetett a különféle 
folyamatokról érdekszövetségekkel, termelőkkel, gyárak tulajdonosaival, és az 51. oldalon 
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egy szó szerinti beidézés van, és ott megint megemlíti, hogy a MOSZ-szal és MAGOSZ-szal 
is tárgyalt erről a kérdésről. Én csak a MAGOSZ szempontjából szeretném tisztázni, hogy 
kikértük itt is a felhatalmazói levelet, és a MAGOSZ soha nem kapott meghívást ezekre a 
tárgyalásokra. Itt vannak, hogy kik kaptak meghívást, ezt fel is soroltam a múltkor is, hogy 
MOSZ, ÉFOSZ, Agrárkamara, Cukoripari Egyesület, Termesztők Országos Szövetsége, 
Cukor Terméktanács, nincs ott a MAGOSZ. Lehet, hogy miniszter úr ezt itt mondta szó 
szerint, ezt én elfogadom, csak ez nem igaz. Tehát ide legyünk szívesek csillag, lábjegyzet, 
hogy a minisztériumban fellelhető dokumentumok alapján a meghívotti listán a MAGOSZ 
soha nem szerepelt, hogy tárgyszerűek legyünk ebben a kérdésben. Ezt is szintén 
természetesen írásban normaszövegszerű módosítással fogom jelezni. 

Köszönöm szépen, nekem ehhez a szakaszhoz egyelőre ennyi lett volna.  
 
ELNÖK: Más képviselői hozzászólásra, ha nem látok jelentkezést, akkor társelnök úr, 

megkérlek, hogy vedd át az ülés vezetését, mert szeretnék hozzászólni. 
 

(Font Sándor társelnök átveszi az ülés vezetését.) 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen, köszönöm, átvettem, és megadom a szót társelnök 

úrnak. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Tehát én azzal a 

prekoncepcióval, úgy látom, hogy hiába vitatkozom, ami az országgyűlési határozatban, 
illetve most társelnök úr által kifejtésre került. Úgy gondolom, hogy ennek egy jó része 
prekoncepció, más része szubjektív vélemény. Én azt kérem, hogy ami szintén 
dokumentumokból fellelhető, illetve a meghallgatások során is kiderült, ennek megfelelő 
tárgyszerű módosítás kerüljön be a jelentés 6.5. összegzés pontjába. Ez pedig arról szól, ki lett 
osztva az általam készített módosító indítvány a parlamenti szokásos formátumnak 
megfelelően, hogy azt a szándékot, hogy az Európai Unió cukorreform folyamata során 
mindvégig a hazai termelők érdekeit képviselte az agrárkormányzat, a termelés csökkenésére 
vonatkozó javaslatot folyamatosan, egyértelműen visszautasította. Végül miután 
egyértelművé vált, hogy a döntéshozatali eljárás Magyarország számára kedvezőtlen 
kimenetelű, a reformot mégis megszavazta annak érdekében, hogy legalább kisebb 
kedvezményeket érvényesíteni tudjon biztosítva ez által az összességében lehető 
legkedvezőbb eredmény elérését. 

A kormányzatnak semmiképpen sem róható fel az, hogy a közösségi döntéshozatali 
eljárásra koncentrálva a külföldi gyárak tulajdonosaira kifejtett informális 
nyomásgyakorlástól teljes mértékben eltekintettek mind a cukorreformnál, mind ezt követően. 
Igazából ez annak a tényszerű dolognak a beemelése az összegzésbe, hogy mi vezette, mi 
vezérelte. Én tudom, hogy ezt a társelnök úr kétségbe vonja, de a meghallgatáson is kiderült, 
meg az egyeztetési folyamat dokumentumaiból is kiderült, ami ide le van írva. Azt persze 
lehet utólag minősíteni, ez egy elhibázott stratégia volt, de hogy az a pozitív szándék vezette a 
magyar agrárkormányzatot, hogy a cukorreform folyamata során a hazai termelőket a lehető 
legjobb helyzetbe hozza, ez lényegében a jószándéknak az elismerése, szerintem ennek helye 
van. (Hanó Miklós: Ez nem igaz.) Hogy ne lenne igaz? 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Majd adok szót a képviselő uraknak is. 
 
DR. JÓZSA ISTVÁN (MSZP): Nem lehet cáfolni, mert a tárgyalási jegyzőkönyvek 

arról szólnak, hogy többször összehozta a 11 tagállamot, hogy blokkoló kisebbséget hozzanak 
létre a tárgyalások során, megszakítva a tárgyalások menetét, hogy újabb elemeket tudjanak 
bevinni. Az, hogy ez volt a szándéka, azt a tények bizonyítják, úgyhogy sajnálom, hogy ezt 
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képviselőtársaim nem képesek belátni. Szerintem az a demokratikus politizálásnak egy 
alapelve, hogy legalább a jószándékot ne vonjuk kétségbe egymásról. Azért vettünk részt 
konstruktívan végig, mert azt is megtehettük volna, hogy azt mondjuk, hogy ez egy eleve 
elhibázott vizsgálóbizottság és egyetlenegy ülésre sem jövök el. Azért kísértem végig magam 
is ennek a vizsgálóbizottság munkáját, hogy igazoljam ezzel is, hogy a jószándék vezette a 
kormányzatot, és úgy gondolom, a bizottságot is a jószándék vezeti, mint ahogy a végén az 
összefoglalóban javaslatot tesz, hogy milyen irányba milyen vizsgálatokat célszerű még 
elvégezni, hogy a hazai cukorellátás kedvezőbb feltételek közé legyen hozható. Tehát én úgy 
gondolom, hogy ez itt bemutatásra került, és kérném a bizottságot, hogy a módosító 
indítványaimat fogadja el.  

Köszönöm. 
 

(Dr. Józsa István, a bizottság levezető elnöke átveszi az ülés vezetését.) 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm, akkor visszaadom az ülés vezetését társelnök 

úrnak. 
 
ELNÖK: Jó, a hozzászólást megtettem, további hozzászólásra jelentkezik-e valaki? 

(Jelzésre:) Font úr. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen, köszönöm szépen. Én azt javasolnám, és a leendő 

tervezet következő ülésén is arra tennék javaslatot, hogy miután érlelődnek most már 
szövegszerű módosítások, ezekről döntsünk. Ez azt jelenti, hogy szakértő urak is a múltkori 
szövegszerű módosítást átvezették. Nézzük meg, hogy az eredeti benyújtott tervezethez 
képest ezek a módosítások, amelyek itt kiemelt, áttetsző színnel kerültek lenyomtatásra, 
ezeket a módosításokat egyáltalán a bizottság így, ebben az állapotban helyesnek tartja-e, az 
történt-e, amit a múltkor javasoltunk, magyarul elfogadjuk-e. ha ezekkel egyetértünk, akkor 
nézzük meg, hogy a már benyújtott módosító indítvány, egy ilyen van még ettől függetlenül, 
amit elmondtam, az képviselőtársunké, társelnök úré, amit most ismertetett.  

Arra teszek majd azért javaslatot, hogy jövő hétre mindenki, nagyon kérném szépen, 
hogy pénteki napig tegye meg a szövegszerű módosító indítványt. Jövő héten mást már nem 
nagyon fogunk tudni tenni, tartok tőle, ha el akarjuk egyáltalán fogadni az idei évben a 
jelentést, hogy az addigra beérkezett módosító indítványok, amelyek szövegszerűek és ilyen 
formátumúak, amit társelnök úr nagyon helyesen megtett, azokról szövegszerűen dönteni 
fogunk, elfogadjuk, nem fogadjuk, be van iktatva, nincs beiktatva, és ezzel kialakult a 
végleges szerkezete reményeink szerint a tervezetnek, és utána egy egységes döntést hozunk 
róla, hogy így elfogadható vagy nem fogadható el. Én ezt a folyamatot szeretném javasolni. 

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Varga képviselő úr. 
 
VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm. Szintén ehhez kicsit ügyrendileg, szerintem 

vegyünk elő egy naptárat, és ne az esetleges ülés napjára időzítsük azt, amikor még be lehet 
adni ezeket, hanem legalább két nappal megelőzően. Éppen most is az a probléma, hogy 
reggel megkaptuk, nem sok, két oldal, elég jól teleírva (Elnök: Ezt már hétfőn.) Ezt már 
hétfőn, jó, akkor ez nem volt jó példa, de akkor is érvényes, hogy két nappal előtte, és 
legalább két határidőt szabjunk meg. (Font Sándor: Ezért tettem javaslatot, hogy péntekre.) 
Jó, de nem tudom, hogy akkor ahhoz képest, most nincs előttem naptár, hogy mikorra. (Font 
Sándor: Szerda és péntek lehet a két ülésnap. Én javasoltam a szerdát, mert még bármi lehet.) 
Akkor ha péntek, akkor legalább szerda délig tudjuk beküldeni az írásos, ahogy elmondtad, 
szövegszerű javaslatokat.  
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ELNÖK: Köszönöm. ÉN azt javaslom, elfogadva társelnök kezdeményezését, hogy 
most menjünk végig a szövegszerű módosításokon, és a végén tegyünk pontot erre az 
ügyrendi javaslatra. Fogunk addigra kérni egy naptárat, és akkor haladjunk itt a szöveges 
dolgokon. Úgy látom, hogy az elejében nem történt módosítás, tehát az első, amiről 
szavaznunk kellene, az itt a 6.4. pontban van, ugye?  

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Igen, én is így látom, de ha esetleg a szakértő urakat 

megkérnénk, hogy itt legyenek szívesek segíteni nekünk, hogy nehogy átsikkadjunk egy 
olyan módosítás fölött, amit ők átvezettek, mi pedig nem vettük észre. (Dr. Pongrácz Tibor: 
Minden módosítást jelöltem, átvezetésre került. Ami csak ilyen mondatbeli, szövegértési 
hibák, azokat nem emeltem ki.) 

 
ELNÖK: Jó, tehát akkor első tartalmi kiegészítés a 6.4. pont elejére vonatkozik, amit 

felolvasok. A cukorreformmal kapcsolatos magyar kormányzati álláspontról számos 
nyilatkozat, sajtóközlemény jelent meg, ezek között számos olyan található, amely szerint a 
magyar kormány támogatja a cukorreformot. Idézetek következnek, 23. FVM Közlemény, 
EU-vonal, Gráf József, „szükség van az uniós cukorágazat reformjára”. Újabb idézetek, 
Bruxinfo, „a közlemény után egy nappal” – végét olvasom – „arról szóltak a tudósítások, 
hogy mégis kialakult egy kompromisszumos megoldás, megszületett a megállapodás a 
cukorreformról”.  

Kérdezem a bizottság tagjait, ki az, aki egyetért azzal, hogy ez ide bekerüljön? (Varga 
Géza: Nincs is meg a 6.4., amit megkaptunk, mert egyszerűen nem tudom követni.) 
Megkérném a bizottság titkárságát.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Akkor én azt kérném, hogy ne szavazzunk külön a 

módosítókról, még azokról se, ami beérkezett, hiszen ha most az marad érvényben, hogy a 
jövő héten lesz még egy határidő, amikor beadhatunk, akkor most a módosítók módosítása is 
előfordulhat, ezt nem zárhatjuk ki. (Elnök: Így van.) Ezért egyszerre kellene a jövő héten, az a 
bizonyos naptár, hogy legyen egy határidő, hogy meddig lehet beadni. 

 
ELNÖK: Ez egy ügyrendi javaslat, erről azonnal szavazunk. Értem a logikáját, 

szerintem ezek a módosító indítványok, ami jövő héten lesz, azok a kapcsolódó módosító 
indítványok, tehát belefér a logikába, mindenesetre született Varga képviselő úr által egy 
ügyrendi javaslat, ami arról szól, hogy jelenleg most ezen az ülésen ne szavazzunk a jelentés 
új részeiről. Sáringer képviselő úr, szavazás közben tudnak koncentrálni a kérdésre? Ügyrendi 
vitát folytatunk. (Jelzésre:) Tessék. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Frakciónként ilyenkor az ügyrendi előterjesztéshez hozzá 

lehet szólni. Szeretném javasolni, hogy végezzük el a már beérkezett indítványok 
módosításáról szóló szavazást, azzal egyértelművé válik, hogy ezt már a bizottságunk 
befogadta, vagy nem fogadta be, és ehhez képest természetesen jöhetnek, én mondom, általam 
is lesz ilyen, meg képviselő úr, általad is, ez nem zavarja össze a szerkezetét, hiszen most van 
egy elég jó, szerintem már 95 százaléknál tartó jelentéstervezet. Ha ezt megerősítjük, akkor 
mindenki tudja, hogy a most megkapott utolsó verzió már stilisztikailag és minden 
szempontból helyre hozott jelentéstervezet. Megszavazva vagy nem megszavazva ezekkel a 
módosításokkal, és ehhez képest még kinek van módosítanivalója, azt merném javasolni, 
hogy péntekig, azaz holnapig legyen szíves itt a titkárságra eljuttatni, hogy rövid idő alatt a 
szakértő urak is át tudják majd nézni. Nem kell nekik beszerkeszteni, mert a tervezett szerdai 
ülésen, ha meg tudjuk oldani, akkor már csak a beérkezett módosító indítványok szavazásáról 
döntünk a most megszavazott vagy módosított szerkezethez képest, tehát hogy haladjunk 
előre. Mert akkor szerdán megint ott kezdünk, hogy hány indítvány és melyik üti ki egymást. 
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Tehát most ezek olyan módosítások, amit a múltkori ülésen kértünk és elfogadtuk, hogy ezek 
kerüljenek átvezetésre. Ezek nem akadályozzák meg azt, hogy más még hozzátegyen 
módosító indítványt. Tehát szavazzunk róla. 

 
ELNÖK: Köszönöm az ügyrendi vitában tett észrevételt, tehát akkor arról szavazunk, 

hogy most szavazzunk-e. Aki egyetért azzal, hogy a most előttünk lévő módosítókról 
döntsünk, az kérem, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Aki nem? (Szavazás.) 14:2, ahogy 
látom. Egyértelműen amellett döntöttünk, hogy a most előttünk lévő módosításokról szavazni 
fog a bizottság. Ezt követően a 6.4. pont elejére beszúrásra javasolt kiegészítéssel aki egyetért, 
az most kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen. Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 
2. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 2. Tehát akkor 8 igen, 2 nem, 2 tartózkodással a bizottság ezt 
a módosítót elfogadta. (Ivanics Ferenc: Bocsánat, csak a jegyzőkönyv kedvéért, az a 
megállapítás, hogy 14:2 volt a szavazás, az nem helyes, 12:2.) Igen, köszönöm szépen a 
pontosítást, 12:2. 

Akkor haladjunk tovább, ki talál újabb módosítást beszerkesztve? Van egy kihagyás, 
erről nem kell szavazni. (Dr. Pongrácz Tibor: 27. oldalon a megállapítások.) Igen, ez a 7.4. 
pont előtti utolsó rész, tehát közvetlenül alatt van a 7.4. pont? (Dr. Pongrácz Tibor: Nem, 
nem, még előtte van ez a kérdés, hogy Raskó úr személye kiemelésre kerüljön vagy ne.) Igen, 
ez a 7.1. pont vége felé van. Ez arról szól, hogy van egy passzus, ami úgy kezdődik, hogy a 
privatizáció első fázisában kötött szerződéseket nagyfokú egyenlőtlenség jellemzi a 
befektetők javára, ami abból is ered, hogy a szerződéseket előkészítő vállalati 
menedzsmentek, azok jogászai teljes mértékben felkészületlenek voltak ilyen tranzakciókra, 
és így tovább, és ebben van egy javaslata a szakértő uraknak, hogy a személyre vonatkozó 
részt ne szerepeltessük, ha jól értem. (Dr. Pongrácz Tibor: Ez Für úr javaslata.) Ez a 7-es 
pont legeleje. A fő pont a 7. pont, válaszok a bizottságnak feltett kérdésekre. Ezen belül 7.1., a 
cukoripari privatizációja során milyen mulasztások történtek, és ebben utána van a, b, c, és 
utána van egy hexadecimálisan nem azonosított rész, ami nem elég helyes, mert ha elkezdünk 
egy hexadecimális azonosítást, akkor végig kell vinni, mert most akkor tudnánk, hogy ez a 
7.1.1.1. vagy 7.1.1.1.6., és akkor tudnám mondani, hogy miről van szó. Na, akkor mindenki 
találja? Akkor szavazhatunk róla? Ki ért egyet azzal, hogy ez a passzus ne kerüljön bele a 
jelentésbe? (Szavazás.) 2. Ki ért egyet azzal, hogy belekerüljön? (Szavazás.) 8. Nem jól tettem 
föl, várjunk csak? Szakértői segítséget kérek, mert volt egy előterjesztés, ahhoz képest. (Dr. 
Pongrácz Tibor: Az volt a javaslat, hogy kikerüljön, ehhez képest ezt elvetette a bizottság.) 
Elvetette a bizottság, igen, igen, le lehet zárni ezzel a 8:2-vel. (Font Sándor: Úgy volt feltéve a 
kérdés, hogy ki ért egyet azzal, hogy bekerüljön? Ez kisebbségben maradt, tehát akkor benne 
marad.) Csak hogy mennyivel? (Für Balázs: Aki egyetért azzal, hogy kikerüljön, az volt 2.) 
Aki nem, az volt 7, és tartózkodás volt 3. Házszabályszerűen akartam eljárni, és végül 
sikerült. (Jelzésre:) Aradszki képviselő úr kért szót. 

 
DR. ARADSZKI ANDRÁS (KDNP): Ez lezárult. Nekem lenne egy kérésem, 

amennyiben lehetséges, a szakértő urak felé. Ugyancsak a 7.1. pontban, amikor arról 
beszélünk, hogy mi volt a jogszabályi előzménye ennek a 7.3.-nak, bocsánat. Tehát a 7.3.-ról 
beszélek, tehát a privatizációnak. Az 57. oldal első bekezdésének a végére a szakmai teljesség 
kedvéért említsük meg a vállalati törvény ’89. évi módosítását is, amelyből kikerült az, hogy 
az állami vállalat tulajdona nemzeti vagyon vagy állami tulajdon. Erről elég sokat 
beszélgettünk itt a meghallgatások során, többször előkerült ez a pont, ez csak a teljesség 
kedvéért, érdemében nem változtat az előterjesztés tartalmán, de leírja azt, hogy milyen volt a 
privatizáció. 

 
ELNÖK: Képviselő úr, ez jelenleg olyan módosító indítvány, ami nem fekszik előttünk 

írásban, megkérem, hogy péntek 14 óráig írásban adja le, és akkor szavazni fogunk róla. (Dr. 
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Aradszki András: Akkor csak jelzem, hogy itt lesz egy módosító indítványom.) Péntek 14 óráig 
van lehetőség az utolsó szöveges javaslatok beadására, ha megszavaztuk, erre teszek 
javaslatot. Azt kérem, hogy írásban, mert így nem tudunk róla szavazni. Szakértő urakkal 
együtt fogalmazzák meg. (Dr. Aradszki András: Meg fogjuk fogalmazni.) Köszönöm szépen. 
További észrevétel, hozzászólás? (Nincs jelzés.) 

Ott tartunk, hogy szavazunk a beszerkesztett módosítókról. A 7.3. pontnak a legvégére 
van, jól látom, szakértő urak? (Font Sándor: 58. oldalon van.) Igen, van, akinek az 58. 
oldalon van, ami úgy kezdődik, hogy felmerül a kérdés, hogy helyes és indokolt volt-e a fenti 
törvény megalkotása, és ezáltal a részvényesi kontrollt, ha minimálisan is, de biztosító 
részesedések értékesítése. A magyar társasági jog az elmúlt 25 – szerintem év – során, mert 
25 során. Szerintem kellene bele egy év, értelemszerű, 25 év során sokszor változott, 3 új 
törvény is elfogadásra került, azonban konzekvens alapelv a kisebbségi jogok védelme, és az, 
hogy kisebb, korábban 10 százalékot, jelenleg 5 százalékot kitevő részvényhányaddal 
rendelkező részvényesek jelentős többletjogok, indítványtételi jog, fellépés a kisebbségi jogok 
védelme érdekében, stb. illeti meg. Ez a kiegészítési javaslat, aki ezzel egyetért, az kérem, 
kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Igen, ez 10 igen. Aki nem? Aki tartózkodik? (Szavazás.) 2 
tartózkodással, bocsánat, akkor 3. Akkor ez 10 igen szavazattal és 3 tartózkodással bekerült ez 
a módosítás.  

A legvégén vannak még kiegészítések. Képviselő urak, tessék beazonosítani a 
legvégére tett teljes 9-es pontot, illetve az előző 8-as pont végére tett tartalmi kiegészítést. 
Látja mindenki? Jó, aki ezzel egyetért, először a 8-asról szavazunk, mert ez két külön 
módosítás. Tehát 65. oldal, aki azzal egyetért, hogy ezek az értékelő kiegészítések 
belekerüljenek a jelentésbe, az kérem, most szavazzon. (Szavazás.) Köszönöm, ez 10 igen. 
(Font Sándor: Azt kérném, hogy a dátumozást innen vegyük le, mert eggyel hátrébb kerülne a 
9-es pont után.) Igen, ez technikai kérdés. Szavazás közben vagyunk, bocsánat. Volt 10 igen. 
Aki nem? Ki tartózkodik? (Szavazás.) 3 tartózkodással a bizottság ezt a kiegészítést elfogadta. 
Most teszem a technikai észrevételt, hogy a dátum természetesen a legvégére kérem, hogy 
kerüljön. 

És van egy teljes 9. pont, amely egy kronológiai áttekintését adja. Szerintem ez inkább 
mellékletbe való, de hát mindegy, ez a 9. pont. Kérdezem a bizottság jelenlévő tagjait, hogy 
aki… (Jelzésre:) Tessék, hozzászólás. 

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Egy kiegészítés, köszönöm szépen. Ezt magam 

indítványoztam, és úgy érzem, hogy nagyon korrektül próbálja meg röviden, érthetően 
összefoglalni. Itt fogok tenni írásban egy módosítást. El fogom fogadni ezt a verziót, ehhez a 
verzióhoz egy módosítás, ami szerintem szintén lényeges, hogy a 2004-es cukorreform 
kérdésköre, hogy megszavazásra kerül az Unió által beterjesztett cukorreform. Ez szerintem 
egy lényegi pontja szintén a folyamatoknak, ugyanolyan, mint legalább a kezdeti történeti 
résznél, hogy hogyan indul ’84-től kezdve kvázi a piacgazdaság felé való nyitások törvényi 
megalapozottsága. Az első nagy részben azt vizsgáltuk a privatizáció konkrét történetét, utána 
vizsgáljuk a kvóta kérdését, és a kvóta kérdésében nagyon lényeges momentum, hogy a… 
(Dr. Pongrácz Tibor: Bocsánat, de benne van, 2006. február, az Európai Unió cukorreformja, 
a kormány megszavazta.) Bocs, nem szóltam. 

 
ELNÖK: Kedves Szakértő Urak! Azért hogy ha itt kronológiát teszünk, akkor a 

zsurnalisztikában használt szóhasználatot mellőzzük. A másik, ezt a pontot, ami 2004-ről szól, 
akkor javaslom úgy pontosítani, először volt az, hogy május 1-jével Magyarország az Európai 
Unió tagja lesz. (Közbeszólás: Írásban légy szíves.) Le fogom adni, de azért szeretném 
felhívni a támogató figyelmeteket, hogy egy ilyen komolynak szánt jelentésbe azért azt írjuk 
már, hogy a Medgyessy-kormányt a Gyurcsány-kormány váltja, mert az, hogy megbukik, ezt 
a Blikk így szokta írni, meg a Parlamentben így mondják a képviselők, de egy hivatalos 
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dokumentumban szerintem nem ez való, és az lesz az írásos javaslat lényege, hogy először 
történt, hogy Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja május 1-jétől, és utána történt a 
kormányváltás szeptemberben. Remélem, hogy a korrekt. (Dr. Pongrácz Tibor 
közbeszólására.) Nem, azt mondtam, hogy a Medgyessy-kormányt a Gyurcsány-kormány 
váltja. (Dr. Pongrácz Tibor: Lemondott, és utána újat választott az országgyűlés.) Nem, 
kollektív bizalmatlansági indítvány történt. A jogász urak figyelmébe ajánlom, egy nagyon 
bonyolult alkotmányos folyamat zajlott. (Dr. Pongrácz Tibor: Konstruktív bizalmatlansági 
indítvány volt, és megbukott a Medgyessy-kormány.) Kedves Szakértő Úr! Én erre írásos 
javaslatot fogok tenni, ami arról szól, hogy dátumszerűen 2004. május 1-jétől Magyarország 
az Európai Unió teljes jogú tagja lett, a Medgyessy-kormányt a Gyurcsány-kormány váltja, és 
akkor ezzel tényszerűen leírjuk azt a folyamatot, ami jogilag eléggé bonyolult volt. Ha 
egyetértenek vele, de nem feltételezem, hogy a korrektség mindenkit egyformán akar vezetni 
ebben a munkacsoportban.  

 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Én szívesen látom ezt az indítványt, és hajlandó vagyok egy 

ilyen típusú módosítást elfogadni. 
 
ELNÖK: Szavazás van. Van a 9-es pont, ki kíván még a 9-es ponthoz hozzászólni? 

(Nincs jelzés.) Nem látok, akkor most szavazunk, aki egyetért azzal, hogy ez az új 9-es pont 
bekerüljön, az kérem, jelezze. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez 10 igen szavazat. Aki nem? 
Tartózkodás? (Szavazás.) 3 tartózkodással bekerül, és akkor vannak még az általam benyújtott 
módosító indítványok. Időrendben ezzel kellett volna kezdeni, mert ez a 6.5. pontra 
vonatkozik, annak a pontosítása, és utána a 7-8. pontra vonatkozik. Tekintve, hogy egyetlen 
módosításban van megfogalmazva, erről egyetlen szavazást fogok kérni. Aki egyetért azzal, 
hogy ez a pontosítás bekerüljön, az most kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) 2 igen szavazat. 
Aki nem ért egyet? (Szavazás.) 6 nem szavazat. Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5 tartózkodás, 
ez így nem kapott többséget. 

Ez alapján mertem gondolni, hogy nem biztos, hogy a korrekt megközelítés 
mindenkinek alapfeltétel a zárást illetően, de hát remélem, hogy tudunk még haladni. Volt 
még ügyrendi javaslat, ügyrendi kérdésekben fogunk még dönteni. Az egyik az, hogy az 
időpont későbbi pontosításával egyetért-e a bizottság azzal, hogy még egy ülést tartsunk, 
kérem, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. (Szavazás.) Ebben úgy látom, egyhangú döntést 
hozott a bizottság.  

Elhangzott javaslat, hogy december 28-án a parlamenti ülés menetébe illesztve 
valamikor, tehát akkor erről nem kell szavazni. A javasolt időpont december 28., annyiból 
érdekes, hogy mikor legyen a módosító indítványoknak a… (Varga Géza: Bocsánat.) Tessék, 
Varga képviselő úr. 

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Ügyrendi és alternatív javaslat, hogy 30-ára javaslom ezt az 

ülést éppen azért, hogy ne a holnap delet kelljen megjelölni leadásra. Ma egész nap a 
parlamentben leszünk, tudjuk, hogy időkeretes vita van, legalább a mai szavazás eredményét 
kapjuk meg egységes szerkezetben. Én nem javaslom, hogy holnap délig legyen a határidő.  

 
ELNÖK: Javaslat? (Jelzésre:) Tessék, társelnök úr. 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A felvetéshez, én az eddigi 

tapasztalataimra hagyatkozva javasolnám a 28-a szerdát, mert bármi közbejöhet. Én már négy 
ilyen bizottsági ülésen voltam, kettőt vezettem, többiben csak tag voltam, és még bármi 
történhet, akkor vészhelyzetben a 30-a még egy tartalék ülésnap lehet. (Elnök: Esőnap.) Tehát 
magunkra nézve kérném szépen, hogy tartsuk az időpontot. Én javasolnám ezt a 28-át 
függetlenül attól, hogy nem ismerjük a pontos napirendi forgatókönyvet, tehát ez is 
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megváltoztathatja végső esetben a szándékunkat, de én azért javasolnám, hogy ha péntekig 
tudjuk a módosításokat leadni, akkor mindenki látja mindenkiét. Kérném a titkárságtól, hogy 
legyen szíves körbeküldeni a mindenki által beküldött módosítókat, hogy 28-án már csak 
technikailag kelljen a szavazásokat végrehajtani, és ezzel a döntésünkkel egységes 
szerkezetbe foglaljuk a jelentéstervezetet, és utána erről a szerkezetről dönteni. Ha bármi 
közbejön, akkor maradjon tartaléknapnak ez a 30-a, én ezt javasolnám. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Jelentkezési sorrendben Hanó Miklós képviselő úr és utána Varga 

Géza úr. 
 
HANÓ MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, nekem van egy ügyrendi 

javaslatom. Nagyjából itt átrágtuk a dolgokat, Varga Géza képviselőtársamnak ha még vannak 
más irányú elképzelései, azok még bejöhetnek, de most már nagyjából összeraktuk itt a 
dolgokat, hogy most a meglévőt így ahogy van, fogadjuk el, mert legalább van valamink, ami 
már el van fogadva. Ahhoz képest még a lehetőséget fenntartjuk, hogy a jövő heti ülésen 
lehessen módosítani, de nehogy utána az legyen, hogy az se jön össze, és végül is mindenből 
kicsúszunk. Azt mondom, hogy a meglévő dolgokról, hogy ha lehet, így eddig ami van, 
fogadjuk el azzal a feltétellel, hogy még ehhez lehet hozzátenni módosítást, de már van egy 
gerinc, amit elfogadunk. Ez a javaslatom. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tehát akkor megerősíti képviselő úr azt, hogy 28-a legyen 

a dátum, és pénteki leadási határidővel, péntek délig a módosításokat írásban. (Jelzésre:) Újra 
Varga képviselő úré a szó.  

 
VARGA GÉZA (Jobbik): Kompromisszumos javaslatként mondom a 28-a szerdát az 

elhangzott érvek alapján akkor tudjuk elfogadni, hogy ha a módosítók beadása 27-e reggel 8 
vagy valami. Tehát a holnap dél az irreális azért, mert egész nap a Parlamentben leszünk. 
Tehát a javaslatom az, hogy nem értem, hogy miért kell holnap délig, miért megint a 
beadókat, azokat akik beadni szándékoznak, azokat szorítjuk össze lehetetlenül szűk 
időpontra, amikor itt a többiben mindenben egyetértünk. Bekerültek a mostani módosítók, 28-
án szavazunk róla. 27-én reggel 8 óra vagy 10 óra egy sokkal reálisabb határidő volna.  

 
ELNÖK: Meghallgattuk, köszönöm, képviselő úr, sorrendben Sáringer aztán Font 

képviselő úr. 
 
SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit 

szeretnék hozzátenni, hogy most volt idő átolvasni az anyagot, ezzel nem is volt, nekem 
legalább is, és úgy látom, hogy a képviselőtársaim nagy részének problémája. Nem kellene 
abba belemenni, hogy folyamatosan kitalálunk, mert mindig tudunk kitalálni új 
módosításokat, új finomításokat. Gondolom, képviselőtársamnak, Gézának fejben készen van 
már, hogy mit szeretne módosítani. Nem most látja először az anyagot, ezt egy félóra alatt 
papírra tudja vetni, le tudja adni, és pénteken délig odakerül a szakértők asztalára, megkapjuk 
és tudunk dönteni. Jobb lenne, ha most már nem ötletelménk tovább.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen az észrevételt. (Jelzésre:) Font társelnök úr! 
 
FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Én el tudom fogadni, vagy javaslom, 

fogadjuk el Varga Géza által feltett, hogy ha tényleg olyan szándékú és mélységű módosítás, 
akkor legyen ez a keddi nap. De megjegyzem, te voltál, képviselő úr, többször, aki azt 
kifogásolta, hogy az utolsó pillanatban kaptátok meg megint, és nem tudtatok tájékozódni 
benne. Én ezt elfogadom azért, mert most a mostani változatot a jelentéstervezetnek 
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gyakorlatilag megszavaztuk, tehát mindenki tudja, hogy ez a bázis, és ehhez képest legyen 
szíves. Most már nincs új változat, amit meg kell, hogy kapjunk, hanem, ha jól értettem most 
a szavazásokat, amit ma reggel megkaptunk, az a legutolsó verzió. Mindenki ezt nézze 
oldalszám szerint, paragrafus, tördelés és minden szerint, mert ez az utolsó verzió. Ehhez 
képest legyen szíves a módosító indítványát megtenni. Ha kéritek, hát akkor legyen ez keddi 
nap, tehát karácsony utáni első munkanapról van szó. Legyen ez. Picivel rövidebb idő áll 
rendelkezésre, hogy átnézzük egymás módosítóját, egy a veszélye, és akkor a szerdai 
ülésnapon kérek minden képviselőt, hogy felkészülve jöjjön, hogy a benyújtott módosító 
indítványokról körülbelül mi a véleményünk, mert akkor már csak szavazás fog lenni. Én ezt 
a menetet, ha ez így elfogadható. 

 
ELNÖK: További észrevétel? (Jelzésre:) Szakértő úr. 
 
DR. PONGRÁCZ TIBOR szakértő: Köszönöm szépen, elnök úr. Két észrevételt 

akartam mondani, egyrészt, amiről most a bizottság beszélt, azt keresztülvezettem az 
anyagon, tehát nincs akadálya, hogy 10 percen belül megkapják a képviselő urak az aktuális 
változatot, hogy ne legyenek feltartva a munkájukban. 

A másik, hogy a történeti összefoglalóban azt mondta elnök úr, hogy bulváros a stílusa. 
Két dolgot valóban kihagytunk, és azzal még ki fogom egészíteni, mert kifelejtettem belőle a 
Boross-kormányt és a Bajnai kormányt, ha már kronológiát csinálunk, úgyhogy ez még kvázi 
bele fog kerülni. 

 
ELNÖK: A Bajnai-kormány sokat ebben az ügyben nem tett. (Dr. Pongrácz Tibor: 

Kronológia van, gyakorlatilag vannak olyan kormányok, akik semmit nem tettek ilyen 
értelemben ebben az ügyben, de az a tény, hogy változás következett be a politikai vezetésben, 
az konzekvensen végig van vezetve az egészen.) 

Jó, az a kompromisszumos javaslat, hogy 27-én kedden 12 óráig lehessen benyújtani 
módosító indítványt, kérem, hogy aki ezzel egyetért, emelje fel a kezét, ez az utolsó. 
(Szavazás.) 7. Köszönöm. Aki nem? Aki tartózkodott? (Szavazás.) 5. Tehát 7:5 arányban a 
bizottság elfogadta, hogy kedden 12 óráig. (Közbeszólásra:) Jó, 7 igen, 2 tartózkodás. 
(Közbeszólás: 6.) A tartózkodásokat kérném újra. (Szavazás.) 6. Nem 5, hanem 6. 7 igen volt. 
Van-e még további más javaslat, amiről most szavazzunk? (Nincs jelzés.) 

Ha nincs, akkor köszönöm szépen az aktív részvételt, a 28-i időpontról fogjuk 
értesíteni a bizottság tagjait, és mindenkinek aktív parlamenti munkát kívánok, az ülést 
bezárom. 

 
(Az ülés befejezésének időpontja: 9 óra 24 perc)  
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