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történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar 

álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság 

vizsgálatának eredményéről szóló jelentés (J/5536. szám)  
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értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság önálló 
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történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar 

álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság 

vizsgálatának eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat 

(H/… szám)  

(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról)   
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(Az ülés kezdetének időpontja: 10 óra 7 perc)  

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FONT SÁNDOR (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó napot 

kívánok! Szeretettel köszöntöm a bizottság tagjait, köszöntöm a munkánkat segítő 

tisztviselőket, és köszöntöm mindazokat, akik figyelemmel kísérik bizottságunk nyílt ülését, 

valamint köszöntöm azokat is, akik az első napirendi ponthoz érkeztek előadóként. A 

napirendtervezetet, a módosított verzióját megkapták a bizottság tagjai. Mivel tegnap 

módosult a parlament napirendje, ezért a hulladékgazdálkodásról szóló törvény módosító 

indítványai nem kerültek még benyújtásra, így ennek tárgyalását levettük a napirendről. A 

jövő héten folytatódik még a hulladékgazdálkodási törvény tárgyalása a vita lezárásig, és 

várhatóan mi is csak azután fogjuk tudni megtárgyalni azt. Ezért a mai napon csak a 

cukorgyárak privatizációját vizsgáló bizottságnak a jelentését tárgyaljuk meg, és azt a 

határozati javaslatot, amelyet ilyenkor az első helyen kijelölt bizottságnak, ez esetben a mi 

bizottságunknak be kell majd nyújtania a parlament felé. A második napirendi pontban az 

egyebeket jelöltük meg szokás szerint. Kérdezem, hogy kinek van kérdése, észrevétele a 

napirendtervezethez. (Jelzésre:) Megadom a szót Varga Gézának.  

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Én is tisztelettel köszöntöm vendégeinket 

és a bizottság tagjait. Elnök úr, az egyebeknél szeretnék javasolni valamit, vagy szeretném 

tartalommal megtölteni az egyebeket: az új államtitkár, az Ángyán államtitkár úr után 

kinevezendő államtitkárnak a meghallgatását szeretném esetleg kezdeményezni. (Horváth 

István: Ki lesz az? - Gőgös Zoltán: Még nincs meg.)  

 

ELNÖK: Ezt az egyebekben felvetheti képviselőtársam, de ilyen joga nincs a 

bizottságunknak (Varga Géza: De meghívhatja.), főleg azért, mert egyelőre fantomharc van, 

ha a meghívásra gondol, hivatalosan ugyanis nincs még megnevezve az államtitkárutód. Úgy 

tudom, hogy ezt a miniszter úr és a miniszterelnök úr - érthetően - személyes jogi döntésének 

tartja, és csak az általuk vagy a Közlönyben megtörtént megnevezés után tudjuk meg, hogy ki 

lesz az államtitkár. Ha abban az esetben a bizottság esetleg többségi döntéssel kéri, hogy 

hallgassuk meg az új államtitkár urat, azt már egy napirendi pont keretében megtehetjük - 

előzetesen nem. Itt tehát nem az az eljárás, mint amikor a minisztert felkéri a kormányfő, és 

az aktuális tárca miniszterét az aktuális bizottságok előtte meghallgatják, itt ilyen jogosultsága 

nincs a bizottságnak, a kormánynak nem is feladata, hogy előterjessze a leendő államtitkárt, 

csak a kinevezés ténye után lehetséges, hogy a bizottság esetleg valamilyen témakörben 

meghallgassa a majdani államtitkárt. De ezt az egyebekben szintén megtárgyalhatjuk, 

bármilyen indítvány megtehető természetesen az egyebekben is, ebben nincs korlátozva 

képviselőtársunk.  

Kérdezem, hogy van-e további kérdés, észrevétel a napirendhez. (Senki nem 

jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor szavazást kérek. Ki az, aki elfogadja az így 

előterjesztett napirendet? (Szavazás.) Ez egyhangú, úgy látom. Ezek szerint fogunk haladni.  

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 

csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot 

értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának 

eredményéről szóló J/5536. számú jelentés (A cukorgyárak privatizációját, valamint 

Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok 

során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró 

vizsgálóbizottság önálló indítványa) (Általános vita) (Első helyen kijelölt bizottságként); 

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő 
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csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot 

értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának 

eredményéről szóló jelentés elfogadásáról szóló határozati javaslat (H/… szám) (Döntés 

bizottsági önálló indítvány benyújtásáról) 

Szeretettel köszöntöm dr. Székács Péter helyettes államtitkár urat a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztériumból. Úgy tudom, hogy több minisztériumtól is - mint a 

vidékfejlesztésitől - jelezték kollégák, hogy érkeztek, tehát a minisztériumok részéről 

bármilyen kérdésben rendelkezésünkre áll a szakmai háttér.  

A cukorgyárak privatizációját egy vizsgálóbizottság értékelte 180 napos munkával, az 

erről szóló jelentés elkészült - itt nemcsak tervezet, hanem lezárt jelentés is megfogalmazódott 

a bizottság részéről. Mivel ennek a bizottságnak az elnöke voltam, most pedig a bizottsági 

ülést vezetem, szeretném felvezetni ezt a jelentéstervezetet, ezért addig a bizottsági ülés 

vezetését Horváth István alelnök úrnak adom át.  

 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit, és megadom a szót az elnök 

úrnak.  

 

Font Sándor (Fidesz) bevezetője 

FONT SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. A vizsgálóbizottságnak 180 nap idő állt 

a rendelkezésére, hogy a parlament által meghozott határozatban feltett kérdésekre 

válaszoljon. Mondhatnánk, hogy az idő elég rövid volt, aki ismeri a történteket, tudja, hogy 

először 90 napos határidő volt megszabva, menet közben kértük, hogy ez minimum 180 nap 

legyen, mert a parlamenti vitában, a határozatot övező parlamenti vitában is többször 

előkerült az az igény, hogy ne csak a cukorgyárakat mint az egyik élelmiszer-feldolgozó 

területet vizsgáljuk meg, hanem az egész magyar élelmiszergazdaság privatizációját. 

Nyilvánvaló volt, hogy ehhez már nemhogy 180 nap, hanem esetleg év vagy évek is kevésnek 

bizonyulnának, főleg egy bizottságnak. Változatlanul kitartottunk azon álláspontunk mellett, 

hogy a cukorgyárak privatizációját azért lenne érdemes megvizsgálni, mert ez egy olyan 

terület, amely a termeléstől egész végig, a fogyasztóig érintett köröket átfedi, és ez alapján azt 

mondhatjuk, hogy egy precedens értékű élelmiszeripari szektort, ágazatot tudunk 

megvizsgálni, amennyiben ez a 180 nap idő elegendőnek bizonyul majd. Ezek szerint került 

elfogadásra az Országgyűlésben a határozat is, tehát a felhatalmazásunk kizárólag a 

cukorgyárakra vonatkozott. Mindamellett természetesen az összetettsége miatt - hiszen 1988-

tól, körülbelül 1988-tól kezdte a bizottság az érdemi információkat begyűjteni - elég széles 

körű lett az érintettek köre és az a gondolati kör, amellyel foglalkoztunk.  

Bizottságunk két fő irányt, két fő területet próbált megvizsgálni. Az egyik irány maga 

a konkrét privatizáció, annak a története, annak a privatizációnak a felvezető jogi háttere. Itt a 

spontán privatizációs időszakra gondolok, ami az 1988-90-es, már átalakulóban lévő 

gazdaság, illetve az azt megalapozó törvények szándékát próbálta feltárni, hogy vajon milyen 

jogi környezetben indulhatott meg az az önkéntes privatizáció, amelyben, mint láttuk, 

gyakorlatilag az egyes állami tulajdonú vállalatok vezetői önmaguk keresték az őket 

privatizáló külföldi társaságokat. Magyarul nem az állam és az állam által megbízott szervezet 

foglalkozott a privatizáció kérdésével, hanem önjáró módon ezeknek az állami szerveknek a 

vezetői, akik döntő mértékben abban voltak érdekeltek, mint most már látjuk, hogy ne 

kerüljön bezárásra az őáltaluk vezetett vállalat, sőt mint láttuk, döntő mértékben úgy 

sikerültek a privatizációs megállapodások, hogy ezen vezetők továbbra is vezetők 
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maradhattak, tehát egy elég tisztességes pozícióba kerültek egy félig vagy egy teljesen 

privatizált, szabad piaci cégnél.  

Mint említettem, ’88-90-ben megszületett a törvényi háttér ahhoz, hogy ez a spontán 

privatizáció elinduljon, de ismert, hogy közben a társadalmi változások kikényszerítették az 

új, most már többpárti választást, és az Antall-kormány 1990 májusában hivatalosan is 

kormányra lépett. Az előkészített privatizációs hátterek olyan mértékben álltak rendelkezésre, 

illetve mintegy kényszer hatásával nyomták is az új kormányt, hogy a legértékesebb 

cukorgyárak konkrét szerződéses privatizációja már 1990 őszén, szeptemberében, 

decemberében és 1991 január-februárjában megtörtént, magyarul létrejött az új kormány, és 

azonnal szembe találta magát a privatizációs szerződéssel, amelyet jogi értelemben valóban ő 

hajtott végre. A jelentésből kitűnik, hogy elég egyoldalúra sikeredtek ezek a privatizációs 

szerződések: az új privatizátorok döntő mértékben kisebbségi tulajdonrészt szereztek, ennek 

ellenére teljes irányítási jogosultságot kaptak a kisebbségi tulajdonszerzés ellenére, 

rendszerint semmilyen pénzt nem fizettek az állam kasszájába, hanem csak ígéretet tettek, 

hogy átveszik ezt az ágazatot, egy-egy gyárat, azt tőkeemeléssel életben tartják, esetleg 

fejlesztik, esetleg munkaerőt bővítenek. Sajnálatos módon lehetőségük nyílt ezen kisebbségi 

külföldi tulajdonosoknak, hogy opciós joggal, tőkeemeléseken keresztül a többségi tulajdont 

is megszerezzék. Ezzel az opciós jogával szinte mindenki élt, tehát rövid időn belül ezen 

külföldi vállalatok teljes többségi tulajdonába kerültek ezek az általában a legjobb minősítésű 

cukorgyárak. Külföldiekről beszélek, hiszen a privatizáció során tőkeerős magyar cégcsoport 

akkor, a szocializmus befejezésekor és az új többpárti társadalmi rend kialakulásakor nem 

volt, nem létezhetett, ezért a konkurenseink - mondhatjuk így -, akik az európai piacon már 

régóta cukorrépa-termeléssel és cukorgyártással foglalkoztak, lettek a magyarországi 

cukorgyárak tulajdonosai. Itt döntő mértékben osztrák, német, francia és angol befektetők 

szerezték meg ezeket a majdani többségi tulajdonokat.  

Egyes esetekben az állam nemhogy pénzt nem kapott, mint ahogy említettem, hanem 

esetleges lehívási lehetőséggel még az állam ajánlott fel pénzt olyan esetre, hogyha az új 

tulajdonosnak netán nehézségei adódnak a környezetszennyezés-ártalmatlanítási 

folyamatokban és egyéb, mondjuk így: végkielégítésekben és egyéb feladatokban. Nem volt 

meglepő, hogy amennyiben szerződésben olyan lehetőséget kaptak ezek a külföldiek, hogy az 

állam kifizeti nekik ezen, általuk kötelezően elvégzendő feladatokat, akkor ezt a pénzt 

lehívták - ez is megtörtént. Tehát volt olyan cukorgyári privatizáció, amelynek során 

nemhogy nem fizettek semmit sem az átvett tulajdonért, hanem az állam még pótlólagos pénzt 

is adott érte különböző jogcímek lehívási lehetőségei miatt.  

Az állam az akkor Állami Vagyonügynökségen keresztül próbálta az állami 

vállalatokat egy csoportban tartani és igazgatni, egy rendkívül szerény létszámmal rendelkező 

ügynökségen keresztül. 1990-91-ben látták, hogy létezhetetlen, hogy egy teljes állami vállalati 

rendszert 10-12 fő tudja majd igazgatni, és tudja képviselni az állami érdekeket. 1991 nyarára-

telére erősödött meg úgy az állami vállalatokat felügyelő Vagyonügynökség létszámban, jogi 

szaktudásban, hogy átlátta, hogy nem biztos, hogy érdeke további üzemek teljes körű külföldi 

cégeknek való eladása. Ez így történt a cukorgyárak esetében is, a megmaradt, magyar 

tulajdonú cukorgyárak esetében is, pontosabban ekkor még a megmaradt cukorgyárak 

mindegyike állami tulajdonban volt. Az Antall-kormány ezért koncepcióváltásban 

gondolkodott: az előzőekben és az előző módon privatizált cukorgyárak tulajdonosainak 

mintegy ellensúlyt képezve szerette volna a megmaradt állami tulajdonú cukorgyárakat egy 

konzorciumba tömöríteni, és azt kizárólagos magyar tulajdonban, többségi magyar 

tulajdonban és többszereplős magyar tulajdonosi közösségben tartani. A több szereplő úgy 

épült fel, hogy mind a cukorrépa-termelők, mind a cukorgyárak vezetői, mind pedig az állam 

tulajdonrészt szerezhetett az addig 100 százalékos állami tulajdonú cukorgyárakban. Így jött 

létre a konzorcium, a Magyar Cukor Rt. által gründolt konzorcium, amelyben ez a hármas 
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tulajdonosi közösség lett a fő tulajdonos, amelyet az előbb említettem, tehát az állam, a 

cukorgyári vezetők a saját vagyonukkal, illetve a cukorrépa-termelők.  

1994-ben kormányváltás történt, és - ahogy érzékeltük - úgy tűnt, egy koncepcióváltás 

is volt: a következő kormánynak már nem volt kizárólagos koncepciós érdeke, hogy az 

ellensúlyként így létrejött konzorcium működőképes is legyen. Magyarul: a tőkehiányt az 

állam nem pótolta - saját tulajdona volt egyébként, résztulajdona -, és mind saját tulajdonos 

nem tudott vagy nem volt hajlandó tőkét invesztálni az akkor már elég komoly 

tőkeinvesztícióval rendelkező privatizált cukorgyárakkal szemben.  

Több személyes meghallgatást tartott természetesen a bizottság, egészen 1990-től 

kezdve azt ÁVÜ akkori vezetőit, illetve igazgatósági tagjait, valamint az akkori 

kormánytagok, minisztériumi vezetők szándékait hallgattuk meg. Ugyanez történt a ’94-98-as 

időszakot illetően, amikor is a pénzügyminisztert, a privatizációs minisztert, a banki 

vezetőket, az MFB vezetőit hallgattuk meg, hogy vajon miért nem gondolták helyesnek akkor, 

hogy a magyar tulajdonban lévő és az állam résztulajdonában lévő cukorgyárnak működési 

költséget adjanak. A jelentés tartalmazza azokat a kitérő válaszokat, amelyek mindig másra 

hárították a felelősséget, és itt el kell mondanom, hogy talán egyedül Bokros Lajos volt 

következetes, aki akkor is azt mondta, hogy az állam semmilyen vállalatnak ne legyen 

tulajdonosa, és emellett most is kőkeményen kitartott a bizottsági meghallgatásán. Minden 

más, akkor felelős döntéshozói pozícióban lévő vezető ma már inkább másképp hozta volna 

meg az akkori döntéseit, körülbelül ez volt az összegző vélemény, ki-ki stílusban árnyalatnyi 

eltéréssel fejtette ki ezen véleményét. Az összegzés viszont az, hogy 1997-re az állami, 

vállalati vezetői és termelői tulajdonban lévő cukorgyári konzorcium is csődhelyzetbe került, 

és az állam engedélyezte ennek az utolsó, még magyar kézben lévő cukorgyári 

konzorciumnak a privatizációját is, és ugyanazokhoz kerül ez az utolsó magyar tulajdonrész 

is, mint akik, külföldiek, már akkor is tulajdonoltak magyarországi tulajdonrészt, és így 1997-

re teljes egészében külföldi kézre kerül a magyar cukorgyárak mindegyike.  

Meg kell jegyezni, hogy eközben a hatékonyság növelése miatt elkezdődött egyes 

cukorgyárak bezárása, amely folyamat 2004-ig tartott, de azt is hozzá kell tenni, hogy 

kapacitáscsökkenés nem történt, tehát mind a termelés, mind a cukorrépa-termelési, mind a 

cukorgyártási kapacitásunk végig megmaradt. Ugyanakkor az új tulajdonosok egyes 

cukorgyárakat megszüntettek, és ezt a termelői kapacitást a másik, tulajdonukban lévő 

cukorgyárba vitték át érthető racionalizálási okok miatt; termelési veszteség nem történt, 

munkahelyvesztés azokon a területeken nyilvánvalóan történt.  

Közben elindul Magyarország csatlakozási tárgyalása az Európai Unióval, ahol, mint 

az közismert, csak kvótarendszer alapján termelhetnek a tagországi gazdálkodók. A kvóta 

megszerzéséért iszonyú komoly, stratégiai tárgyalásokat folytatott az akkor éppen kormányon 

lévő Orbán-kormány ’98 és 2002 között. A tárgyalások elég jelentős sikerrel zárultak, mert 

mintegy 400 ezer tonna, történelmi alapon járó kvótát sikerült elérni, egy olyan 

kvótamennyiséget, amelyre a termelők azt mondták, hogy lehet, hogy nem is bírjuk 

kihasználni, olyan kvótamennyiséget sikerült megszerezni. Ezzel a jelentős 

kvótamennyiséggel lépünk be az Európai Unióba 2004-ben.  

Már a belépésünkkor hallható volt, Franz Fischler osztrák agrárbiztos vezetésével már 

akkor elkezdődött egy gondolat, hogy meg kellene reformálni a cukorrépa-termelést, mert a 

kvótarendszerhez egy támogatási rendszer is társul az Európai Unióban. Ők abban 

gondolkodtak, hogy jelentős mértékben lecsökkent a Brazíliából származó cukor értéke, piaci 

ára, és lehet, hogy érdemesebb lenne Brazíliából importálni a cukrot, mint támogatással 

Európa területén termelni. Váltás történik a biztosok tekintetében is a lejárt ötéves mandátum 

miatt, és Mariann Fischer Boel európai biztos, dán liberális politikus kerül a mezőgazdasági 

biztosi pozícióba, aki még agresszívebb politikát folytat a mezőgazdaság tekintetében, és 

teljesen elkötelezett a nyílt piaci mezőgazdaság kiépítése iránt, azaz azt vallja, hogy amit 
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Európában drágábban termelünk, azt mindent Európán kívüli országokból kell beszerezni, 

magyarul a mezőgazdaságot nem tekinti egy érzékeny társadalmi szereplőnek, mint ahogy mi 

azt általában valljuk, hanem nyílt piaci szereplőnek tekinti, ahol az árértékek és az egy 

egységre jutott haszon százalékmértéke lehet csak a mérvadó, és amennyiben az európai uniós 

országok ebben a tekintetben alul maradnak, akkor nyitni kell, meg kell engedni minden más 

országból való termékbeáramlást. Ennek lett a következménye például a bor területén a chilei, 

dél-amerikai, dél-afrikai és ausztrál borok rendkívül agresszív és intenzív megjelenése, az 

argentin szarvasmarha tömeges beáramlása, és még sorolhatnám, de ennek lett áldozata - most 

már nyugodtan merem mondani - a cukorrépa európai termelése is. 

Ennek érdekében egy agresszív döntéssel kényszerítik az európai uniós tagországokat, 

hogy bizonyos elvek alapján ki-ki csökkentse a megszerzett kvótamennyiségét, és adja vissza, 

azaz végső mennyiségben csökkentse le a termelését; a visszaadott termelést, kapacitást 

pótolni többé nem lehet, ezért viszont ellentételezést ad az Európai Unió, magyarul ösztönöz 

is arra, hogy adjanak vissza termelési kapacitásokat. Ez óriási vitát vált ki az európai uniós 

cukortermelő országok körében. Két részre szakad a tábor - mindannyian kifogásolják 

Mariann Fischer Boel liberális elképzelését -: az egyik tábor a benyújtott tervezet teljes tiltása, 

azaz leszavazása mellett foglal állást, a másik csoport, amely döntő mértékben a 

cukortermelésben érdekelt, a francia, a német, az olasz, az osztrák és az angol csoportosulás 

azt mondja, hogy rendben, hogy egy ilyen módosítást el kell végezni, de ennek feltételei 

vannak, és kizárólag a támogatás leépítésének a százalékos mértéke csökkentése ellen 

küzdenek, valamint azért, hogy akik kvótát adnak vissza, azok nagyobb egyszeri lelépési 

pénzt kapjanak. Az ő stratégiájuk tehát erre irányult, a másik tábor pedig a kategorikus tiltást 

hirdette, hogy ne változzon semmi ebben a kérdésben. 

A magyar kormány a jelentés megállapítása szerint stratégiai hibát követ el: azokhoz, 

ahhoz a csoporthoz társul, amelynek tagjai úgy gondolják, hogy ez a reform valamilyen 

szinten mégiscsak szükséges, és egyes támogatási, leépítési, százalékos kérdésekben kell 

dűlőre jutni a bizottsággal. Azt a stratégiai hibát követi el a magyar kormány, hogy azokhoz 

társul, azokhoz az országokhoz, amelyek Magyarországon is tulajdonolják a cukorgyárakat. 

Erre Tabajdi Csaba és Glattfelder Béla európai uniós parlamenti képviselők felhívják a 

kormány figyelmét, külön nemzetközi sajtótájékoztatót tart, időnként külön-külön, időnként 

együttesen e két képviselő, hogy nagy a kockázata ennek a stratégiának, mert amennyiben a 

cukorkvóták leépítése lesz, valószínű, hogy a cukorkvóta-tulajdonosok - itt a 

gyártulajdonosokról van szó, ők a kvóta tulajdonosai - nem a saját országukban építik majd 

lesz a cukorgyári kapacitást, hiszen ez otthon komoly belpolitikai, foglalkoztatási feszültséget 

jelent, hanem várhatóan a más országokban megszerzett cukorgyári kvótáiknál történik meg 

majd a leépítés. Mind a két képviselő egész pontosan, most már nyugodtan mondhatjuk, hogy 

egész pontosan látja és jósolja meg ezt, ennek ellenére a Gráf József vezette agrárdiplomácia 

kitart amellett, hogy ez a cukorreform nem veszélyes, néhány technikai kérdésben kell 

megegyezni, és a reform eredménye nem eredményezheti azt, hogy Magyarországon 

cukorgyár kerül bezárásra. Emellett többször hitet tesz Gráf József, a sajtószolgálati 

jelentéseket több alkalommal idéztük, hiszen nagyon komoly háttéranyag begyűjtését is 

elvégezte a bizottságunk.  

A végeredményt mindenki tudja: ahogy a kvótadöntés mellett szavazott az európai 

uniós többség - Gráf József is igennel szavazott a cukortermelési reform kérdésében -, ezzel a 

cukorkvóta-tulajdonosok, azaz a gyártulajdonosok kezébe adták át a döntési jogot, magyarul 

ezt a folyamatot megállítani csak az európai uniós döntési mechanizmusban lehetett volna. 

Miután ennek a cukorreformnak zöld utat adott a többség, a döntés innentől kezdve a 

kvótatulajdonosok, azaz a cukorgyár-tulajdonosok kezébe került. Sajnos a két európai 

parlamenti képviselő, Tabajdi Csaba és Glattfelder Béla jóslata teljes egészében 

beigazolódott, sőt talán durvábban is, ezek a cukortermelők, tulajdonosok kizárólag csak a 
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külföldi országokban, így Magyarországon megszerzett cukorgyári kvótáikat adták vissza, 

Magyarországon olyan mértékben, hogy a 400 ezer tonnás magyarországi kvótának a 

75 százalékát, azaz 300 ezer tonnát adtak vissza. Meg kell jegyeznem, hogy a 400 ezer tonna 

termelői kapacitás azt jelentette, hogy mivel Magyarország éves fogyasztása most már hosszú 

idők óta 300 ezer tonna volt, így 100 ezer tonna exportpozícióban léptünk be 2004-ben az 

Európai Unióba, és alkalmaztuk is ezt az exportpozíciónkat. A visszaadott 300 ezer tonnás 

kvótával már csak 100 ezer tonna termelési kapacitásunk maradt, ami egyetlenegy cukorgyár, 

a Kaposvári Cukorgyár kezében van, amely szintén külföldi tulajdonú, de legalább talpon 

maradt, ezt meg kell jegyeznem.  

Ez azt is jelenti, hogy a 100 ezer tonnás kapacitás, termelés mellett 200 ezer tonna 

importra szorul most már minden évben Magyarország, aminek meglett a minden lakost 

érintő, súlyos következménye: egy év alatt a duplájára szökött fel a cukor ára, a 

kiskereskedelemben megvásárolható cukor ára, aminek több oka van. Az egyik ok, hogy a 

Mariann Fischer Boel-féle elképzelés teljesen összeomlott. Ő arra számolt, hogy Brazília a 

végtelenségig tudja ontani a cukornádból előállított olcsó cukrot, Brazíliában azonban 

stratégiai váltás történt, Brazília eldöntötte, hogy önálló lesz az energiatermelés és -

felhasználás tekintetében, nem akar függő helyzetbe kerülni az energiaimport tekintetében, 

ezért amellett, hogy Brazília tengeri partjainál iszonyú nagy platformon olajlelőhelyeket tártak 

fel, a cukornádból bioetanolt gyártanak. Közismert, hogy Brazíliában van a világon a 

legnagyobb mennyiségű olyan autóállomány, amely úgynevezett flexibilis motorokkal 

rendelkezik, azaz mind benzinnel, mind bioetanollal működni tud. A cukornád termelésének a 

döntő mértékét átalakította etanoltermelésre, és minimális mennyiséget hagyott csak cukor-, 

kristálycukor-termelésre, ami azt is jelentette, hogy egy pillanat alatt hiány keletkezett a 

világpiacon, ennek megfelelően felment a cukor ára, és mivel az Európai Unió jó néhány 

országa, így Magyarország is vezető mértékben elvesztette azt a lehetőségét, hogy saját maga 

állítson elő a saját fogyasztási igényének megfelelően cukormennyiséget, így importra 

szorulunk.  

Nem elégséges azonban a megemelkedett brazil cukor ára ahhoz, hogy ez miért 

következett be Magyarországon sokkal durvábban, hiszen ugyanezt a brazil cukornádat 

importálja a környezetünkben lévő jó néhány ország, amelynek nem volt meg most sincs 

cukorrépa-előállítási és cukorgyári kapacitása, és meglepő módon ezekben az országokban, 

még ha az áfa hatását, az áfa különböző nagyságát is kiküszöböljük, akkor is azt vettük észre, 

hogy ezen környező országokban ugyanazt a brazil cukrot importálják, mégis olcsóbb ott a 

cukor. Tehát nemcsak Brazília játszik itt szerepet, hanem sajnálatos módon a kereskedelmi 

egységek is súlyosan felelősek azért, hogy Magyarországon a lakosok dupla áron kénytelenek 

megvásárolni az előzőekhez képest a cukrot, a kristálycukrot, és mindig drágábban, mint a 

környező országok bármelyikében.  

A jelentés az utolsó szakaszában kitér arra, hogy ezen a helyzeten hogyan lehetne 

változtatni, de csak feltevéseink vannak. Közismert, hogy ez a kvótarendszer az Európai 

Unióban 2014-ig meg fog maradni, akkor lejár ennek a kvótarendszernek az érvényessége. Itt 

több út áll az Unió döntnökei előtt, hogy vajon miben döntenek majd. Az első döntési 

lehetőség, hogy teljesen felszabadítják a cukorkvótarendszert, azaz szabadpiacivá teszik a 

cukorrépa-termelést és a kristálycukor-előállítást. Ez azt jelenti, hogy akinek amilyen 

környezeti, természeti, termelési kapacitásbeli, gyárminőségbeli kapacitása van, ha úgy 

gondolja, hogy megállja a helyüket, állják a versenyt a piacon, akkor építsen cukorgyárat, és 

termeljen kristálycukrot és termelje természetesen a mögötte lévő alapanyagot, a cukorrépát - 

hiszen itt egy nagyon fontos mezőgazdasági ágazatunk is veszendőbe ment, ezt is tegyük még 

hozzá! Az egyik tehát a teljes liberalizáció, hogy megszüntetik a kvótarendszert. Erre, úgy 

tűnik, kicsi az esély, hiszen mostanában elindultak erről a tárgyalások az európai uniós 

országokban. A második verzió, hogy megmarad a kvótarendszer, de a kvótarendszeren belül 
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bővítik az esetleges kvótamennyiséget, és itt például lehetősége lenne Magyarországnak az új 

kvótaszerzési lehetőség esetén sorba állni és kvótát szerezni. Persze egy roppant nagy kérdés 

lesz majd az Unió részéről, hogy ha 2008-2009-ben eladtuk a cukorkvótákat, akkor miért 

akarunk 2014-ben vásárolni - azért, mert teljesen más filozófiát vall a két kormány, hogy 

röviden megadjam a választ. Tehát csak ha kvótabővítés van, akkor lehetséges esetlegesen 

újra abban gondolkodni, hogy Magyarországon cukorrépa-termelés és kristálycukor-előállítási 

lehetőség legyen. És, igen, az is lehet a döntés, hogy minden marad a régiben, és 2014 után is 

ezen kvótamennyiségek birtokában lehet csak cukorrépát termelni, illetve kristálycukrot 

előállítani. Ez utóbbi a legdrámaibb verzió, ekkor Magyarországnak semmilyen mozgástere 

nincs.  

A kormány egyelőre úgy látja, hogy amennyiben kvótaszerzési lehetőség van, akkor 

megpróbál 200 ezer tonnáig állami segítséggel gazdasági társaságokat segíteni abban, hogy 

legalább 200 ezer tonna kapacitásig bővítsük a termelésünket; azért 200 ezer tonnáig, mert a 

jelenlegi 100 ezer tonna megmaradt kaposvári kapacitás és a 200 ezer tonna növekedés 

300 ezer tonna, azaz az éves magyarországi fogyasztást talán tudnánk fedezni, és egy 

bármilyen kívülről jött hirtelen áringadozást valamelyest tompítani tudnánk ezzel. 

Megjegyzem, hogy jelenleg is lehetne cukorkvótákat vásárolni, de nincs olyan bolond - 

nyugodtan mondom ezt -, aki most tulajdonol cukorkvótát, és eladná bármelyik feltörekvő 

országnak vagy cukorgyárat építeni szándékozó országnak.  

Az értékarányosságról még annyit szeretnék itt megemlíteni, hogy 300 ezer tonna 

kapacitást adott vissza a magyarországi külföldi cukorgyár-tulajdonosok többsége, amiért 

mintegy 65 milliárd forintnyi ellentételezést kaptak, amiből mintegy 15 milliárd forintnyi 

összeg került konkrétan a termelőkhöz, a többi a cukorgyár-tulajdonosokhoz került. 

Summázva: tehát 300 ezer tonna kapacitásért kaptunk 65 milliárd forintot. Ha most egy 

100 ezer tonna kapacitású üzemet szeretnénk létrehozni - több szakértőt meghallgattunk -, 

100 ezer tonna kapacitás létrehozása 100 milliárd forintba kerülne. Azaz hogyha a 300 ezer 

tonna kapacitást nézzük, amennyit visszaadtunk, akkor 300 milliárd forint összegben kellene 

most pénzt gründolnunk, ekkora befektetést kellene eszközölnünk, és ezért a 300 milliárd 

forint összegért igazából csak 65 milliárd forintot kapott Magyarország, de nem is 

Magyarország kapta, hanem - mint ahogy említettem - döntő mértékét, annak a 80 százalékát 

a cukorgyárak tulajdonosai kapták, és csak mintegy 20 százalékát kapták meg és kapják meg 

még egy rövid ideig a termelést abbahagyó termelők, de a reformnak megfelelően ez a 

támogatás is meg fog szűnni rövid időn belül.  

Így összegezném a jelentést, amelyet a vizsgálóbizottság többségi szavazattal 

elfogadott.  

Ennek a jelentésnek a következtében van egy technikai feladatunk, miszerint a 

bizottságnak határozati javaslatot kell benyújtania a parlament elé. Ennek a határozati 

javaslatnak a szövegtervezetét megküldtük, illetve, bocsánat, kiosztottuk, mert ma reggel 

véglegesítődött a szövege, tehát itt helyben osztottuk ki. A szövegezés természetesen a 

jelentésen alapul. A jelentésen változtatni természetesen nem lehet, mert egy másik 

bizottságnak volt a feladatköre a jelentés megszövegezése, megfogalmazása, arról véleményt 

lehet mondani. A feladat, ami előttünk áll, illetve amit vitára lehet bocsátani, az a határozati 

javaslat, amelyet a parlamenthez kell benyújtanunk. Megjegyzem, hogy miután ez a határozati 

javaslat benyújtásra került, a Házbizottságban kezdeményezni fogom a napirendrevételét, 

magyarul a parlament nyílt vitája elé kerül mind ez a jelentés, mind a bizottságunk által 

esetlegesen elfogadott határozati javaslat. Ezzel zárul le végül is az a folyamat, amit tavaly 

nyáron kezdett el a bizottság, hogy a parlament is megtárgyalja, és dönt majd a határozati 

javaslatról.  

Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Visszaadom az elnöklést az elnök úrnak.  

 

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

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót, majd pedig 

Farkas Sándor következik.  

 

Kérdések, hozzászólások a bizottság tagjai részéről 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): (Hangosítás nélkül:) Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy 

érdeklődéssel hallottam ezt a tájékoztatót a vizsgálóbizottságról. Én egyszerűen szoktam 

fogalmazni: ha ezeket a piaci okfejtéseket, amelyeket most az elnök úr előadott, a 

legigénytelenebb magyar állattal, a kecskével megetetnénk, biztosan megdöglene tőle, ennek 

se füle, se farka, elnök úr. Miért mondom ezt? Azt mondja az elnök úr, hogy 200 ezer tonna 

importra szorulunk vagy szorultunk, és ezért ment fel Magyarországon a cukor ára. Kedves 

barátaim, amikor a cukor ára felment, akkor éppen olyan 6-8 millió tonna hiány keletkezett a 

világban, valóban azért, mert felment a cukor ára, mert egyre többen használtak etanolt. Azt 

viszont hiányolom, hogy azzal most miért nem foglalkozunk, hogy most éppen lementek az 

árak. 9 millió tonna felesleg van jelenleg a világban. Ha valaki azt gondolja, hogy 

Magyarországon 300 ezer tonnás cukortermeléssel stabilizálni tudjuk az egyébként tőzsdei 

világpiaci árat, az nagyon jól hangzik, meg lehet vele embereket hülyíteni, főleg amikor a 

figyelmet kell elterelni olyan kormányzati intézkedésekről, amelyeket nap mint nap látunk, de 

hogy ennek semmi köze a piaci realitásokhoz, az, azt gondolom, teljesen világos.  

Ez a bizottság nagyon sokat dolgozott… Ja, nem kapcsoltam be a mikrofont, bocsánat! 

…, de nekem is sok olyan emberem volt, aki rengeteget dolgozott, csak semmi értelme nem 

volt. Én úgy gondolom, nagyjából ez is ugyanaz a kategória, ugyanis kiragadni egy szeletet a 

magyar élelmiszeriparból, egy olyan szeletet, amelynek a területi lefedettsége 

Magyarországon mondjuk csúcsidőben volt a regisztrált területnek a 2 százaléka, amikor az 

Unióba beléptünk, is nagyon jól jártunk az akkori kvótamennyiséggel, akkor lett nem egészen 

az 1 százaléka, az, azt gondolom, óriási szereptévesztés. Ennek semmi más oka nem volt, 

mint arról a pillanatnyi politikai helyzetről való figyelemelterelés, ami már úgy egy évvel 

ezelőtt kezdett kialakulni, merthogy a kormány gyakorlatilag semmit nem tud kezdeni a 

magyarországi gazdasági problémákkal, és ezért kellene ilyen gumicsontok, amelyeket be kell 

dobni a köztudatba. Még egyszer mondom: semmi köze nem volt a Magyarországon kialakult 

cukoráraknak ahhoz, hogy Magyarországon import van, ahogy gabonaexportőrök vagyunk, és 

mégis drágább itt a kenyér, mint mondjuk Ausztriában, akik pedig gabonaimportőrök - csak 

úgy mondom, hogy tisztában legyenek vele képviselőtársaim. Miért nem azt vizsgáljuk 

mondjuk, hogy a másfél millió hektár területen termelt gabona miért nem Magyarországon 

kerül 90 százalékban feldolgozásra? Ez is privatizációs ügy lehet akár. És azt sem értem, hogy 

amikor van egy olyan kezdeményezése a kormánypárti képviselőknek, hogy az elmúlt 20 évet 

összességében vizsgáljuk meg privatizációs szempontból - egyébként ez a vizsgálóbizottsági 

kezdeményezés él a parlament előtt -, akkor miért szemezgetünk ki bizonyos területeket. Én 

nyilvánvalóan pontosan tudom, hogy miért: mert a figyelmet akarjuk elterelni a gondokról. A 

legutolsó pont a MALÉV-ügy egyébként, amivel most ilyen figyelemelterelés zajlik. Aki 

kicsit megvágja valakinek a kezét, azt vizsgáljuk, aki beledöfi a szívébe a kést, azt meg nem. 

Ez egy nagyon izgalmas kérdés, és az is egy izgalmas kérdés.  

Én csak azt tudom erre mondani, hogy mi nem is támogattuk ezt a jelentést, és nyilván 

nem azért, mert… Ebben nagyon sok kormány érintett volt, az elnök úr kifényezte a ’98 és 

2002 közötti időszakot, mint hogyha ott semmilyen privatizációs szerződés ügy nem történt 

volna. Én nem hiszem, hogy 15-20 év távlatából az akkori döntések szakszerűségét, 
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komolyságát értelmezni lehet. Én nagyon remélem, hogy nem kerül arra sor, hogy majd 

vizsgálóbizottságnak kell vizsgálnia azt, hogy mekkora károkat okozott akkor a mostani 

kormány, a korábbi ellenzék, amikor nem engedett bennünket átállni az SPS-re, mondjuk 

hogyha öt év múlva nem lesz Magyarországon állat. Nagyon remélem, hogy nem kerül erre 

sor, de elég jó irányba haladunk ebben az ügyben. Vagy pedig mondjuk nem kell majd azt 

megvizsgálnunk, mert a bizottságnak több esze lesz, hogy miért mond olyat a magyar 

kormány, meg miért adja ahhoz a nevét - nagyon sokak támogatásával -, hogy maximálják be 

területalapon az európai uniós támogatásokat. Ez kifejezetten ellentétes Magyarország 

érdekeivel. Az, hogy a cukoripari reformban a magyar fogyasztóknak mi a jobb, vagy mi 

nem, és - még egyszer mondom - hogy a terület 1 százalékát érintő, a mezőgazdasági terület 

1 százalékát érintő ügyben milyen döntéseket hozunk, az csak egy dologra jó: hogy az 

aktuális problémáról eltereljük a figyelmet.  

Megnéztem ezt az országgyűlési határozati javaslatot - egyébként nem kötelező 

országgyűlési határozattal lezárni egy jelentést, ez nem így van; jelentést önállóan is be lehet 

terjeszteni, meg lehet tárgyalni -, és én úgy gondolom, hogy megvárjuk, mi lesz ennek a 

végleges szövege, nem hiszem, hogy helyrehozható maga ez a határozati javaslat. És azért 

azzal is óvatos lennék, hogy milyen feladatokat adjunk a kormánynak, hogy cukorgyár 

építéséhez adjon majd pénzt, mert ennél sokkal fontosabb… Ez fontosabb, mint a stadion, 

szeretném jelezni, de nem hiszem, hogy váltja meg a mezőgazdaságot, nem ez fogja 

helyrerakni a magyar mezőgazdaság problémáit, sokkal inkább azok az ügyek, amelyekkel, 

úgy tűnik, nem igazán foglalkozik senki, hogy miért fogott padlót mondjuk másfél év alatt a 

sarcoktól a teljes magyar élelmiszeripar, azoktól a sarcoktól, amelyeket az összes itteni 

képviselő - kivéve az ellenzéki képviselőket - megszavazott; hogy miért kell egy egyébként 

padlót fogott ágazatot még tovább büntetni, és további pénzeket elvonni tőle. Ezek sokkal 

súlyosabb hibák, mint az, hogy ki mit szavazott meg ezelőtt két-három évvel az Európai 

Bizottságban. De úgy tűnik, hogy ebben nem elég határozott sem a tárcának, sem a 

Mezőgazdasági bizottságnak az érdekérvényesítő képessége, mert egyébként nem hagyta 

volna, nem hagyná, hogy fokozatosan tönkremenjen a magyar élelmiszeripar megmaradó 

része. Ugyanis onnantól kezdve mi egy nagyon-nagyon jelentős gabonaexportőr ország 

leszünk, néhány ember nagyon jól fog ebből élni, csak az a fajta kapacitás… És ez igaz lesz 

az állattenyésztésre is, mert tegnap éppen megint azt hallottam, hogy majd 50-50 százalék lesz 

az arány, csak azt nem látom, hogy ez hogyan lesz, amikor egyébként pont nincsenek kiírva 

állattenyésztést fejlesztő támogatások, a zöldhatóságok, amelyek egyébként szintén 

minisztériumi irányítás alatt vannak, most kezdtek rátalálni az állattartótelepekre, és 

fokozatosan be fogják azokat zárni. Szerintem ilyenekkel kellene nekünk foglalkoznunk, és 

nem ilyen jelentésekre meg ilyen vizsgálóbizottságokra kellene fecsérelni az időt.  

Ez egy nagyon jó történelmi dokumentum, nagyon jó helye lesz az archívumban, 

minden bennfentes nézegetheti majd, hogy ki mit meg hogyan szerzett meg ezekből, minden 

egyes politikai ciklusnak voltak ilyen ügyei, érdemes is, nem mondom azt, hogy nem érdemes 

ezzel foglalkozni, de ebből gazdasági következtetéseket levonni, és azt megállapítani, hogy 

Magyarország cukornagyhatalom lesz, legalább ugyanolyan, mint az, hogy a vas és acél 

országa akartunk lenni az ’50-es években. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Lehet, hogy az alelnök úr számára az én okfejtésem 

rendezetlen volt, de megjegyzem, hogy ebben a hozzászólásában konkrétan a mai nap 

napirendi pontjához alig szólt hozzá. Ellenben szólt az SPS-re átállásról, a területalapú 

támogatás maximalizálásáról, zöldhatóságról, a MALÉV-ról - hogy csak a kiemelt 

kulcsszavakat említsem -, amelyeknek, úgy érzem, semmi köze ehhez a jelentéshez, amelyhez 

a határozati javaslatot el szeretnénk fogadni. Azt pedig külön visszautasítom, hogy az SPS-re 

való átállás kapcsán most felelősként azt mondja, hogy az ellenzék megakadályozta. (Gőgös 
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Zoltán: Így van!) A kezdetektől fogva tiltakoztunk, egy nagyon törvénytelen és véleményünk 

szerint erkölcstelen eljárásról volt szó. Csak meg szeretném említeni, hogy a nemzeti top-up 

támogatásra bevezették az SPS-t, tehát semmi nem akadályozta meg az előző kormányt, be is 

vezették, azonban az Unióból érkező támogatást a SAPS-ra nem vezették be, mert az 

Alkotmánybírósághoz fordultunk, és az Alkotmánybíróság is törvénytelennek látta azt a 

törvénytervezetet - és közben jött a kormányváltás 2010-ben. Tehát ne hárítsa át ezt a 

felelősséget ránk, főleg azért, mert véleményünk szerint helytelen lett volna az SPS-nek a 

bevezetése.  

A következőkben megadom a szót Farkas Sándornak.  

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Gőgös Zoltán alelnök úr felháborodását megértem, kellemetlen dolog az, amikor az 

embernek a fejére olvassák vagy a párttársai fejére olvassák azokat a dolgokat, amelyeket 

elkövettek az elmúlt nyolc évben, de én azt gondolom, hogy nem a nyolc évről kell beszélni, 

nemcsak a nyolc évről kell beszélni, hanem a ’90-es éveket megelőző utolsó három-négy-öt 

évről is, amire jól hivatkozott, amikor azt mondta, illetve a bizottsági jelentésben is 

megfogalmazásra kerül, hogy az akkori mezőgazdasági termelők jelentős részben olyan 

tőkehiányban szenvedtek, ami gyakorlatilag nem tette lehetővé azt, hogy egyetlenegy 

élelmiszeriparban vagy feldolgozóiparban aktívan részt tudjanak venni, be tudjanak szállni. 

De én úgy gondolom, hogy ez a jelentés nagyon fontos, és nagyon bízom abban, hogy nem 

fog megállni a cukoripar feltárásánál.  

Azért is mondom ezt, mert az elmúlt 30 évben egy év kivételével cukorrépát 

termeltem, én tehát hiszem azt, hogy a cukorrépa-termesztésnek lesz jövője Magyarországon. 

Én jelentős részben hiszek abban is, hogy az új kvótaszabályozással, az új európai uniós 

agrárszabályozással 2014-től meggyőződésem szerint kell és kötelessége is a magyar 

kormánynak, hogy igenis ennek a növénynek a termesztését és feldolgozását a magyar 

szükségleteknek megfelelően fenntartsa, illetve kialakíthassa. Én azt gondolom, hogy ha 

ehhez megfelelő agrárpolitika is társul, európai uniós agrárpolitika - márpedig miért ne 

hinnénk ebben, nem mindig gyarmati sorban lévő országként kell gondolkodnunk -, akkor én 

igenis hiszem azt, hogy erre lesz lehetőség. Ugyanakkor - visszatérve az előző gondolatra - 

meggyőződésem, hogy nemcsak a cukoripart, hanem a többi ipart is, ami hasonló módon, 

hasonló történelmi távlatokat nyitott fel, illetve tár elénk, ugyanúgy meg kell vizsgálni, végig 

kell nézni, hogy melyek azok a dolgok, amelyek miatt idejutottunk. Nem kell messzire menni, 

csak néhányat említek meg: ilyen akár a tejipar, akár a konzervipar, a malomipar, az édesipar, 

meg kell nézni, hogy ezek ma hol tartanak. És amikor ezeken végigértünk, le lehet vonni a 

következtetéseket, és kötelességünk is szerintem azokat levonni, hogy még egyszer az életben 

ilyen lépéseket, amelyek ilyen módon teszik tönkre a magyar termelőket, a magyar 

gazdaságot, ne léphessen meg egyetlenegy magyar kormány vagy politikai erő se. Én azt 

hiszem, hogy ha ezek a következtetések levonásra kerülnek - erre jó példa a cukoripar kérdése 

-, akkor szerintem helyes úton járunk, és ezeket a következtetéseket be is fogjuk tudni tartani.  

Ez a példa, amit a cukoriparban látunk, a cukoriparnak a történelmi összefoglalója, 

amit én nagyon jónak tartok, a tipikus példája annak, hogy hogyan lehet egy európai államot 

gyarmatosítani. (Varga Gézának:) Ezt ti szoktátok mondani, Géza, de szerintem teljesen 

jogos, hogy ez az igazi gyarmatosításnak, a mai modern gyarmatosításnak a példája. Éppen 

ezért ezekből tanulni kell, és ezeket ki kell javítani. Az pedig, hogy a magyar cukoriparnak 

milyen jövője van - erre még egy gondolattal visszatérnék -, a magyar cukoripar a magyar 

mezőgazdaság nehézipara volt, mondjuk meg őszintén! (Gőgös Zoltán: Százezer hektáron! - 

Varga Géza: Azért a tehenészet sem volt semmi!) Én most az iparról beszélek, tehát hogy a 

tehenészet az állattenyésztésben mi, az egy más kérdés. Én úgy gondolom, hogy ez a 

nehézipara volt, ami azt jelenti, hogy igenis akár egy gyárat is feltétlenül szükséges szerintem 
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építeni, pont azok miatt a nemzeti stratégiai kérdések miatt, hogy nem biztos, hogy majd a 

brazil cukornád milyen fázisban lesz, nem biztos, hogy a különböző energiaszektorok milyen 

fázisban lesznek. Hogyha van egy biztonságos magyar cukorellátás, az minden pillanatban a 

magyar nemzetnek és a Magyarországon élő embereknek az érdekeit szolgálja. (Gőgös 

Zoltán: Ennek semmi köze ahhoz, hogy gyártunk vagy nem!) Az kell hogy a célunk legyen… 

 

ELNÖK: Tartsuk be az egy hozzászóló elvet! 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Így van. Én tehát így gondolom, hogy ezt így kell 

megoldani, és nekünk törekednünk kell arra, hogy ebben igenis következetesen végigvigyük 

ezt a gondolatunkat.  

Még egyszer csak megköszönni tudom a bizottságnak a munkáját, hogy ilyen 

részleteiben feltárta a cukoripar történetét. A következtetések levonása kapcsán szerintem 

helyes úton járunk, és én nagyon bízom abban, hogy a mai ülést követően a parlament falai 

között is meg tudjuk ezt tárgyalni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Szabó Rebeka! 

 

SZABÓ REBEKA (LMP): Köszönöm a szót. Azt szeretném mondani, hogy nagyon 

fontos és érdekes dolgokat hallottunk és tudtunk meg ebből a jelentésből a múltra nézve, de 

mindenképpen az a fontos, hogy a jövőre nézve levonjuk a következtetéseket, és átgondoljuk, 

minthogy úgy általában az élelmiszer-önellátásunk az LMP szerint nagyon fontos, hogy mit 

tudunk tenni annak érdekében, hogy a cukorellátásunk biztonságos legyen. A jelenlegi 

kvótahelyzetben ez nem könnyű, ezért mindenképpen támogatnánk azt a véleményt, amely 

megjelenik a jelentésben és a határozati javaslatban is, hogy az EU-val való tárgyalásokon 

próbáljunk meg több kvótát szerezni. De én ezt kevésnek érzem, tehát hogyha már a 

határozati javaslatról beszélünk, nekem hiányzik abból az, amit egyébként a bizottság a 

javaslatai végén megfogalmazott: az, hogy a bizottság megkéri a kormányt arra is, hogy 

egyfajta cukorellátási stratégiát dolgozzon ki. Tehát nekem kevés ez, a cukorkvótarendszerről 

persze hatékonyan kell tárgyalni, és úgy kell tárgyalni, hogy az a mi érdekeinknek megfelelő 

legyen, de meg kell vizsgálni számos egyéb dolgot is.  

Többen is beszéltek itt akár új gyárak építéséről, arról, hogy ezt hogyan lehet elérni, 

hogy mi az, ami felhajtja az árakat, hogy sokszor nagyon magas a cukorrépa szállítási 

költsége, ez is belejátszik a cukor árába, vannak különböző más cukorforrások, akár a 

cukorcirokra is gondolhatunk, de én most nem akarom az összes kérdést felsorolni, csak 

annak örülnék, hogyha megjelenne a határozati javaslatban még egy olyan pont is, amely egy 

kicsit tágabban a cukorellátási stratégiánkat érinti. És akár azt is el tudnám képzelni, hogy az 

élelmiszer-termelési és -ellátási stratégia kidolgozásának a szempontja is megjelenhetne 

ebben a határozati javaslatban, hiszen az is megemlítésre került, hogy bár a cukor egy nagyon 

jó példa, és nagyon fontos következtetéseket tudunk ebből levonni, de a fő kérdés alapvetően 

az egész élelmiszeriparunk és az élelmiszer-önrendelkezésünk. Szerintem nagyon fontos 

lenne megtenni ezt a következő lépést, hogy így általánosságban egy ilyen stratégiában 

gondolkodjunk végre az élelmiszerellátásunkra vonatkozóan. Mi azt szeretnénk, hogyha ezzel 

kiegészülne ez a határozati javaslat.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Sáringer-Kenyeres Tamás! 

 

SÁRINGER-KENYERES TAMÁS (KDNP): Köszönöm a szót, elnök úr. Farkas 

Sándor képviselőtársam részben elmondta, amit én szerettem volna elmondani, ennek ellenére 

azért van hozzáfűznivalóm. Gőgös Zoltán alelnök úrnak mondanám, hogy az, hogy önállóan 
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csak arra fogjuk rá, hogy ez a bizottság azért jött létre, mert magas volt a cukorár, hogy 

elszaladt, az egy kicsit túlzás, és nem csak ezt vizsgálta ez a bizottság. Itt nagyon komoly 

tapasztalatokat tudtunk levonni azzal kapcsolatban is, hogy az elmúlt 20 esztendőben - kicsit 

hosszabb távot nézve - milyen volt például a döntéshozók hozzáállása az adott 

szerződésekhez. Csak példaként említem, hogy kötöttek olyan szerződést, ahol a kisebbségi 

tulajdonosnak a teljes vezetési jogot átadták; kötöttek olyan szerződést, amelynek a pontjai 

talán még elfogadhatóak is lettek volna, de senki nem ellenőrizte az abban foglaltakat, így 

gyakorlatilag a kisebbségi külföldi tulajdonos azt csinált, amit akart, mert senki nem 

foglalkozott vele - és így szépen lassan a teljes cukoripar átkerült különböző nemzetközi 

tulajdonosi formákhoz vagy tulajdonosokhoz, és odakerült a cukoripar, ahova került. 

Szerintem az is elegendő, hogy csak a cukoripart vizsgáljuk, mert elég mintaértékű ebben a 

mezőgazdasági rendszerben, hogy hogyan folyt a privatizáció. Szerintem ha ez öt éven belüli 

eseményeket érint, akkor itt még feljelentési kötelezettség is lenne ezekkel a szerződésekkel 

kapcsolatban, akkor még lenne feljelentési kötelezettségünk is, mert itt gazdasági 

károkozásról is szó van.  

A másik szempont a termelői oldal. Arról nem beszélt eddig itt senki Font Sándor 

elnök úron kívül, hogy a cukorrépa-termesztés a magyar vidéknek is egy jelentős árbevételt 

tudott képezni. Tudjuk, hogy e mögött az árbevétel mögött volt egy bizonyos fokú támogatás 

is, de munkát adott, elfogadható hozammal, viszonylag kis területen. Ezért is érdemes abba az 

irányba elmozdulni, hogy következetesen újra visszahozni a cukortermelést, -termesztést 

Magyarországon, hiszen akiket meghallgattunk, azok között is volt olyan - Raskó úrra 

gondolok -, aki jelentős cukorrépa-területekkel rendelkezik, és nyilván azért termel 

cukorrépát, mert az megéri neki; szórakozásból vagy a veszteségtermelés érdekében nyilván 

nem fog ilyet tenni.  

Még mindig Gőgös Zoltánnak mondanám, hogy amit elmondott, az egy nagyon 

érdekes dolog volt. A parlamentben is lehet tapasztalni az utóbbi időben azt, hogy beszéljünk 

azért, hogy teljen az idő, mert annak, őszintén megmondom, tényleg se füle, se farka nem 

volt. Azt mondta, hogy nem érdemes Magyarországon a cukoripari privatizációval 

foglalkozni, utána, három mondattal odébb azt mondta, hogy nem mondom azt, hogy nem 

érdemes foglalkozni vele, de… (Gőgös Zoltán: Nem mondtam azt, nem így mondtam!) 

Magyarul így visszatértek ezek a dolgok. Egy kicsit kapkodott, összecsapott volt ilyen 

szempontból az alelnök úr hozzászólása, ami nem probléma, hiszen kis közösségben vagyunk, 

tehát nem nagy a jelentősége.  

Egy tapasztalatot szeretnék még elmondani mint cukorrépa-bizottsági tag, ha humoros 

a dolog, akkor is szeretném elmondani. Ennyi amnéziában szenvedő embert én még az életben 

nem hallottam, mint amennyi itt megjelent a bizottság előtt. Arra sem emlékezett, hogy 

tegnap mit csinált, ha őt érintette a kérdés, de ha mást kérdeztek, hogy más mit csinált, azt 

pontosan tudta, tehát hogy mások hogyan cselekedtek. Persze van kivétel ez alól is, mert volt 

olyan, aki készségesen osztotta meg velünk a meglévő információit, de nagyon sok esetben 

elakadtunk amiatt, hogy ilyen emlékezetkiesések történtek. Úgyhogy nagyon nehezen tudott 

dolgozni a bizottság. És még annyit hozzátennék, hogy a bizottság azért alkalmazkodott az 

ellenzékhez is, mert volt itt három olyan bizottsági ülés is - ezt Font Sándor elnök úr nem 

mondta -, amelyet kifejezetten az ellenzék kérésére hoztunk össze, hogy az utolsó 

pillanatokban még finomítani tudjuk a jelentést az ő észrevételeikkel is. Köszönöm a szót. 

(Gőgös Zoltán: Van még jelentkező?)  

 

ELNÖK: Igen, több hozzászóló is van. Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm a szót. Magam is részt vettem a cukor-

vizsgálóbizottság munkájában, és én azt gondolom, hogy előttem szóló képviselőtársaim nem 



- 17 - 

lépnek át egy bizonyos Rubicont a mostani értékelésükkel. Én azt gondolom, hogy ez az 

egész folyamat, amely tényleg nagyon érdekes volt - ezt Font Sándor elnök úr szerintem jól 

vitte végig, és ennél tökéletesebb összefoglalót nem nagyon lehetne adni -, de több szintje van 

ennek az egész folyamatnak, ennek a nagyon izgalmas folyamatnak. És amiért mi az utolsó 

napokban valóban kértünk külön bizottsági üléseket, az az volt, hogy megpróbáljuk 

tökéletesíteni ezt a folyamatot, ami abból adódott, hogy a bizottság túl sok időt fordított arra, 

hogy meghallgassa ezeket a Sáringer-Kenyeres Tamás által amnéziásnak aposztrofált 

embereket. Jelzem, ez az amnézia legelőször Martonyi miniszter úrnál jelentkezett, amikor azt 

mondta, hogy ne haragudjunk, ő semmire nem emlékszik, mert ő jogász, és neki nem az volt a 

dolga, de mindegy, erre majd még esetleg visszatérek. Tehát valóban túl sok időt fordítottunk 

arra, és én egy kicsit akkor is hiányoltam, és azért volt szükség a végén néhány extra 

bizottsági ülés összehívására a kérésünkre, mert úgy gondoltuk, hogy ugyanakkor a jelentés 

megírására, illetve a következtetések levonására kevés időt hagytunk magunknak. Én azt 

gondolom, hogy a „következtetések levonása” kifejezést húznám itt most alá, ugyanis ez az 

egész folyamat, amit volt szerencsénk megismerni, bizonyos következtetések levonására ad 

alkalmat, és ezek a következtetések lehetnek akár válaszok Farkas képviselőtársam 

felvetéseire is.  

Melyek ezek a következtetések? Úgy gondoljuk, hogy ez az egész folyamat 1982-ben 

kezdődött, 1982-ben, amikor az akkori kormány - akkor Medgyessy Péter főosztályvezető 

volt talán a Pénzügyminisztériumban - vezetésével beléptünk az IMF-be. Beléptünk egy olyan 

szervezetbe, amely akkor úgy tűnt, hogy az akkori adóssággondjainkra gyógyírt fog 

szolgáltatni. Összefoglaló leszek, rövid leszek, de nem lehet a folyamatot nem itt kezdeni. 

Nézzük meg - mi megnéztük -, ez a törvény szerkezetátalakítási kötelezettséget rótt az 

országra. Ennek megfelelően - és itt már bekapcsolódik a határozati javaslatunk, ami most 

előttünk van, mindenki láthatja, csak egy dátummal korábban kezdeném én ezt a történelmi 

beszámolót - ez ’84-nél kezdődik, ’84-ben egy ’82-es törvényt kellett módosítanunk, hogy 

létrejöjjön a vállalati tanács intézménye. Ez gyakorlatilag már az annak a bizonyos 

szerkezetátalakítási kötelezettségnek volt megfelelő.  

Miért fontos ez? A pénzügyi vonalon történt, ami történt, 1 milliárd dollárból 

20 milliárd lett, nem ebbe akarok én most belemenni, de ki van az IMF mögött? A nyugati 

magántőke adta össze az IMF pénzét, még akkor is, hogyha bizonyos államok is részt vesznek 

ebben. Ezért nekik már információjuk volt arról, hogy Magyarországon - a többi volt 

szocialista tagállamot nem venném ide - szerkezetátalakítási kötelezettség van; kedves 

barátaink, kedves szakmabeliek - most itt a cukoriparra gondolok -, lehet gondolkodni azon, 

hogy mit akartok, hogy mit akartok privatizálni, ez hamarosan szabad préda lesz. És szépen 

megszülettek itthon a törvények, a ’88-as a gazdasági társaságokról, aztán a ’89-es a 

gazdálkodó szervezetekről vagy a ’90-es - az már az Antall-kormány idején volt - a 

Vagyonügynökségről szóló, s a többi. Ezért tehát spontán privatizációról nem beszélhetünk. 

Úgy látszott, a magyar társadalom részére úgy látszott, hogy ez spontán privatizáció, hiszen 

azok a fránya menedzserek - a saját malmukra hajtva a vizet - tárgyalhattak a külföldiekkel. 

Megnéztük - tényekről beszélek -, azok a külföldiek nem járták össze a 12 cukorgyárat, hogy 

most akkor jön a Béghin-Say, és akkor megnézi ezt is, azt is, amazt is, és akkor elkezd itt is 

tárgyalni, ott is. Nem. Három külföldi csoport volt egyébként a szereplő, az egyik konkrétan 

elment az egyik vállalatcsoporttal tárgyalni, a másik konkrétan egy másikkal, a harmadik a 

harmadikkal, s a többi. Most erre azt mondani, hogy ez a vállalatvezetők spontán 

privatizációja volt, nem fedi a valóságot.  

Én tudom, hogy benne van, és jól ki lehet ezt hozni mindannyiunkból, hogy ha valahol 

vagyunk, akkor a saját érdeket is nézzük azért, ez megvan, tehát ezzel nem akarok vitatkozni, 

de nem ez a lényeg. Én tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben nem volt spontán a 

privatizáció, és ennek a nem spontán privatizációnak - én úgy szoktam nevezni - a helyi 
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helytartói is mindig megtalálhatók. Ezek közül a helyi helytartók közül néhányat meg fogok 

most nevezni. Medgyessy Pétert már említettem. Ez a Medgyessy Péter volt - ha ugrok egy 

nagyot, amikor a második szakasz volt, amit az elnök úr kiválóan ecsetelt - a Fejlesztési Bank 

döntéshozója, aki nem adott támogatást vagy állami hitelt annak a Cukor Rt.-nek, amely öt 

gyárat összehozott, és megpróbált volna talpon maradni a versenyben. És ez a Medgyessy 

Péter emellett ugyanakkor a mátravidéki - azt hiszem, a magyar neve az volt -, külföldi 

érdekeltségű vállalatcsoportnál felügyelőbizottsági tag volt, nem adott a konkurenciának. 

Legalább a kérdést tegyük fel, hogy akkor jó volt ez, összeférhető volt ez, összeférhetetlen 

volt esetleg? Mert én tudom, hogy a bizottságnak óvatosnak kell lennie, hiszen büntetőjogi 

dolgokra - ahogy Sáringer-Kenyeres képviselőtársam igényelte volna - nem volt lehetősége, 

kész, ezt nyugodtan elfelejthetjük, ezt ki lehet zárni, nemcsak az elévülés miatt, hanem mert 

ez nem egy parlamenti vizsgálóbizottság feladata, de hogy ne vonjunk le következtetéseket, és 

hogy kérdésfeltevés formájában se jelenjen meg a jelentésben ennél markánsabban, mert azért 

sok minden megjelenik egyébként, tehát nem arról van szó, hogy fekete-fehérről beszélek, 

hanem itt árnyalatokról van szó, tehát ez egy olyan volt, ami a következtetés. Tehát volt egy 

helyi helytartó, aki a kezdetektől fogva tudta ezt.  

Megnevezek egy másikat: Martonyi János nevét már említettem. A Németh-

kormányban privatizációs kormánybiztos volt ’88-tól, azt hiszem, majd annak az osztálynak 

volt a vezetője, amely a spontán privatizációs menedzserek által, csúnya menedzserek által a 

saját malmukra hajtott privatizációt végrehajtották, annak a szerződéseit volt köteles 

megszövegezni, mert tulajdonjoguk nem volt ezeknek a menedzsereknek, tárgyalási joguk 

kétségtelenül volt, de a szerződést, amit végül alá kellett írni, azt a jogi osztálynak, talán az 

ipari minisztériumhoz tartozó jogi osztálynak kellett megszövegeznie. Tehát mindenképpen 

szerepel. Ha azt mondjuk erre, mint ahogy Martonyi miniszter úr mondta, hogy ő erre nem 

emlékszik, mert ő szakmailag nem tudta, meg az ÁVÜ igazgatótanácsában bíztunk 

egymásban, és ott a szakmát először Raskó György csak mint tanácsadó képviselte, majd 

később lett tagja, tehát ilyen értelemben próbálja mosni a kezét. Nekem ez egy olyan esethez 

hasonlít, mint amikor nem értek valamihez, vagy bizonytalan a jövőm, ha vezetjük az autót, 

és köd van, akkor emberi reflex, hogy a ködben lelassulok, és nem sietek, mert nem tudom, 

hogy mi vár rám. Ez tehát minimálisan elvárható lett volna azoktól a politikusoktól, akiknek 

ebben bármilyen szerepük van, hogy, hoppá, nem értek hozzá, új helyzet van, új szerződések 

vannak, új szereplők vannak, valaki nagyon helyesen úgy fogalmazott a bizottságban, hogy 

voltunk itt mi magyarok a csikósgatyában, és jöttek a cowboyok, akik viszont lőttek. Ha azt 

látom, hogy ezek a cowboyok, a külföldi tárgyalók jönnek, és lőnek, akkor legalább óvatos 

vagyok, akkor leállítom, segítséget kérek, nem tudom, időt kérek, akármi - értitek, hogy miről 

van szó.  

Aztán egy másik ugyanilyet is említhetnék, aki ezeket azért úgy tudta irányítgatni, 

kezelni a háttérből - és most itt, mondom, a következtetések egy másik szintjéről próbálok 

beszélni -, az Raskó György volt. Ő Dél-Amerikából jött haza. Mi volt neki a szakmai tudása? 

Az, hogy a liberális gazdaságot behozza itthon az agráriumba. Lehet úgy gondolni, hogy ez 

fontos volt, és jó volt, és hogy ez az ország érdekét szolgálta volna, de nem azt szolgálta, 

később láttuk.  

Amiket most itt próbálok mondani, ez a másik szint nem valami összeesküvés-elmélet 

a részemről. Én azt nevezném összeesküvés-elméletnek, amikor az ember csak 

következtetésekre hagyatkozik, és ott mindent össze tud rakosgatni. De például amit Suchman 

Tamás mondott a meghallgatásakor, azt el lehet olvasni, ott van a jelentésben; ő világosan 

elmondta, de hogyha ott elolvassuk, akkor olyan zavaros beszéd volt - az volt az egyetlen ülés 

egyébként, amelyen én nem vettem részt -, szóval olyan összefüggéstelenül beszélt, és nagyon 

nehéz volt kihozni belőle, hogy mit is akart mondani. De lehet, hogy ez az 

összefüggéstelenség abból adódott, mert ő tett igenis határozott utalást arra, hogy de értse meg 
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a kedves bizottság, hogy itt nem azok döntöttek, akiket önök most meghívnak, sokkal inkább 

egy háttérhatalom, szóval így próbálta a tudtunkra hozni, hogy akiket mi meghallgatunk, és 

akik amnéziában szenvednek, nem azoknál volt a döntés. Ő legalább ezt elmondta. Ez ad 

nekem mint a bizottság egyik tagjának okot arra, hogy ilyen típusú következtetésekbe 

próbáljak belemenni.  

Mi aztán azért nem szavaztuk meg végül a jelentést, mert ezek a háttérfolyamatok nem 

jönnek ki megfelelően, és ez a háttérfolyamat ’82-től húzódik egészen odáig, hogy a paktumot 

tegnap megszavaztuk a parlamentben. Ezért kellene, hogy a nemzeti önvédelmi reflexünk 

valahogy feljöjjön.  

A második szakaszra térnék át, ezt sokkal rövidebben mondanám el. Három szakaszt 

vizsgált a bizottság, az első a privatizációs szakasz, a második a Magyar Cukor Zrt.-nek, az öt 

cukorgyárnak az ügye, a harmadik szakasz pedig a kvóta kérdése volt. Az elsőben egyértelmű 

a termelők kisemmizettsége, hogy a termelőket kisemmizték - ezt nem ragozom, ezt mindenki 

látja. Különböző szintek voltak, és ők a legalsón voltak, ahol akármit lehetett velük csinálni, 

mert ők aztán tényleg nem tudták, hogy mi van; biztos jó nekünk az, hogy rendszerváltás volt, 

biztos jó nekünk a privatizáció, biztos jó lesz nekünk, ha csatlakozunk az Unióhoz, mert akkor 

támogatást kapunk mellé, s a többi, tehát őket végig kijátszották. A második szakasznál, a 

Magyar Cukor esetében is világosan kijön a dokumentumokból és az elmondásból is, hogy ott 

a menedzsment csak tölteléknek használta a gazdákat, mert érvényben volt egy olyan törvény, 

hogy a gazdák bevonása kívánatos. Ez megint az akkori kettős beszéd része volt, mert tudjuk 

mondani, hogy mi aztán a gazdákat bevonjuk ám, ugyanakkor azonban a gazdákat nem 

vonták be, a gazdák a nevüket adták, és le is mondtak a szavazati jogukról. Megint lehet 

mondani, hogy azok a buta parasztok miért mondtak le, joguk lett volna bennmaradni. Nem, 

gazdaságilag ők voltak a legszorongatottabb helyzetben, és ott tényleg a vezetés privatizált. 

Az adatokból, konkrétan a szerződésekből tudjuk, meg minden, hogy ők benn voltak, talán 

60 termelőt nevesít az anyag, de a szavazati jogukat átengedték a menedzsmentnek. (Font 

Sándor, a bizottság elnöke elhagyja az üléstermet.) 

 

(Az ülés vezetését Horváth István, a bizottság alelnöke veszi át.) 

 

A harmadik szakasz a kvóta kérdése. A kvóta kérdése, én is azt gondolom, egy kiváló 

terep arra, hogy itt az MSZP-Fidesz politikai párharcot lehessen folytatni, ezért abba a részébe 

nem megyek bele. A probléma az uniós csatlakozás, hogy úgy döntöttünk, hogy csatlakozunk 

az Unióhoz. Innentől kezdve csatlakoztunk egy liberalizált kereskedelmi rendszerhez is - ezt 

vagy tudomásul vesszük, vagy nem. Ha egyszer csatlakoztunk egyszer ehhez a liberalizált 

gazdasági rendszerhez, akkor annak vannak ilyen típusú következményei. Hogy Gráf 

miniszter úr mikor nyilatkozott így, mikor nyilatkozott úgy… Ő elmarasztalható, igenis 

elmarasztalható, mert sokkal aktívabbnak kellett volna lenni a vállalatokkal való tárgyalás 

során - ez nem történt meg. Én ebben nem ezt látom a lényegesnek, hanem azt, hogy ehhez a 

liberalizált gazdasági rendszerhez csatlakoztunk.  

És akkor itt ugranék a negyedik szakaszra, ami a jövő és a jövőre vonatkozó 

következtetések levonása. Én azt gondolom, jámbor óhajunk mindannyiunknak Farkas 

képviselőtársammal együtt, meg mindenkivel, aki részéről elhangzott, hogy legyen majd egy 

magyar cukorgyár, amit a termelők… Font Sándor elnök úr mondta, hogy a kormánynak 

határozott szándéka a kvótáról tárgyalni. Teljesen világos, hogy ha most 100 milliárdot 

beletennénk abba, hogy legyen egy cukorgyár, és a gazdákat megsegítenénk állami 

részvétellel vagy teljesen mindegy, hogy hogyan, az nem volna versenyképes, mert az egész 

egy versenyképességi probléma, és kidobott pénz volna, ha a versenyhelyzettel nem csinálunk 

valamit. Itt megint arra a szintre ugranék, ahol a problémák vannak, nevezetesen oda, hogy 

ezeket a bizonyos komparatív előnyöket, amelyeket a liberalizált kereskedelem folyton 
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emleget, és minden ellentétes véleményt lesöpör az asztalról, egyre veszítjük el a különböző 

ágazatokban. A gabonában is el fogjuk veszíteni, a cukorban már elveszítettük a komparatív 

előnyeinket, mert ebben a globalizált kereskedelmi rendszerben mindig lesz a világon egy 

olyan hely, hol Brazília, hol más ország, ahol komparatíve egy adott terméket időlegesen 

olcsóbban lehet előállítani. Ezért az a bizonyos élelmiszer-önrendelkezésünk tud csupán egy 

valódi védelem lenni ez ellen. De nem e felé megyünk, hanem inkább az egyre nagyobb 

integráció, az egyre nagyobb liberalizáció felé.  

Még egy fontos dolgot szeretnék itt elmondani azoknak a képviselőtársaimnak, akik 

nem voltak benne, hogy Martonyi miniszter úr őszintén elmondta kérdésre, hogy ő a cukorhoz 

nem értett, nem emlékszik rá, de neki az euroatlanti integráció továbbvitele és gyorsítása, meg 

minden, egy nagyon fontos dolog volt. Ezt én egy politikai hibának látom most már így 

huszon-akárhány év múlva. (Sáringer-Kenyeres Tamás közbeszól.) Én azt gondolom, hogy 

ezeket a következtetéseket természetesen nem vonja le az anyag, megértem, hogy miért nem 

vonja le, mert ez ellentétes a kormány jelenlegi szándékával is, de úgy gondolom, hogy 

ahhoz, hogy - bocsáss meg, Sándor - a józan paraszti ész alapján tudjunk dönteni, az ezen a 

szinten akadályozva van, és nem fogunk tudni józan paraszti ésszel dönteni sem arról, hogy 

legyen cukorgyárunk, sem másról. Mindig arról van szó, hogy egy ágazatnak vagy egy 

gazdának, egy gazdálkodó egységnek milyen a versenyképessége. Azt kellene belátnunk, 

hogy az ország versenyképessége mindig kárt fog szenvedni, hogyha egy adott ágazat 

versenyképességét megvalósítjuk. Az olyan erőforrásokat szív magához, egy adott ágazatnak 

a versenyképessége, hogy az az ország versenyképességét rontja. Végre át kellene térnünk 

arra, hogy az ország versenyképessége kellene legyen az a fő szűrő, amelyen mindent 

átszűrünk, azt is, hogy legyen-e cukorgyár, és, bocsánat, azt is, hogy valamilyen 

protekcionizmust megvalósítsunk ebben a szabadkereskedelmi őrületben, ami a vesztünket 

fogja okozni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Ódor Ferenc képviselő úr! 

 

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! A 

téma láthatóan most is és bizonyára még az elkövetkezendőkben is hullámokat fog vetni. Ez 

az önfeladó magatartás, ez a döntés, amit ránk kényszerítettek, amiben részt vettünk? Ez a 

kérdés felvethető, és mindegyikre lesz majd olyan válasz, amire még talán azt is mondjuk, 

hogy egész jól elfogadható. Megtettünk egy hibás lépést, a sorozatot az előttem szólók rég 

elmondták, a kronológiai sorrendjét, aminek a vége az volt, aminek az lett a következménye, 

hogy lebontották a huszon éve épített kabai gyárat, a 110 éve épített, egyébként korszerűsített 

és kiváló állapotban lévő, a környék meghatározó foglalkoztatóját, a szerencsi gyárat, aztán 

mondhatnánk sorban, hogy megsemmisítették, eltüntették, csak azért… Ez körülbelül Róma 

meg a só, a nagy idézet dolga, hogy szántsuk fel, meg Karthágó. Idejutottunk. Fel akarjuk 

számolni, el akarjuk tüntetni, és utána akik ebből kevésbé részesülnek majd, a termelők, akik 

teszik a maguk dolgát, és szeretnék eladni a terméküket, hogy valamiféle haszon legyen 

belőle, talán több haszon legyen belőle, mint az egyéb gabonafélék előállításából, talán ennek 

volna egy melléktermék-hasznosítása az állattenyésztésben, sok minden van ott, akár még a 

talajmeszezést is lehet mondani, tehát kiveszünk egy nagyon fontos termelési ágat ebből a 

vertikumból, a mezőgazdaságból, és akkor most azon vagyunk felháborodva, hogy erről 

beszélni akarunk, hogy meg akarjuk nézni, hogy hogyan lehetünk ennyire…? (Gőgös Zoltán 

közbeszól.) A répaszeletről beszéltem volna, igen, az az állattenyésztés… (Gőgös Zoltán: Már 

nem divat!) Miért? Van? (Gőgös Zoltán: Hogyne lenne!? - Közbeszólások.) Államtitkár úr… 

 

ELNÖK: Ódor Ferencé a szó. 

 



- 21 - 

DR. ÓDOR FERENC (Fidesz): Én megpróbálom elmondani, aztán utána el tetszik 

mondani, hogy másfajta módszerek voltak. Ez volt, amíg volt, addig használtuk is. Na, kérem 

szépen, odajutottunk, hogy mindenki jól jár talán ebben a dologban, aki közel van a tűzhöz, és 

azok, akik emiatt el kell hogy veszítsék a termékük piacát, azoknak pedig valami minimális 

szétosztás van. Hogy hova került a pénz, azt is meg lehetne vizsgálni, hogy azokhoz került-e 

ez a pénz, akik egyébként abba kellett hogy hagyják a cukorrépa-termesztést, vagy valahova 

máshova, a termelőkhöz - ez megint egy újabb kis kiugró az egész rendszerben. 

(Közbeszólások.) 

Ami számunkra gondot jelent, hogy nem látjuk, hogy amit a szerencsi cukorrépagyár 

felvett… (Zaj. - Font Sándor, a bizottság elnöke visszatér az ülésterembe. - Gőgös Zoltán 

Font Sándorral beszélget.) Semmi gond, nem oda mondom egyébként, nem oda szánom; 

hanem ide, a többi képviselőnek, csak őket is zavarta, ami ott történt. …Kényes téma. Tehát 

lehet azt mondani, hogy a szakma meg a politika összekeveredett, és úgy néz ki, hogy a 

politika mélyebben megbántva érzi magát, mint a szakma, és igazából vannak itt képviselők, 

akik szerintem szakmailag kiválókat szoktak mondani, most meg politikailag nem tetszenek 

ezek a mondatok, és ezért van ez az egyébként nem jellemző magatartás. Ez indulatokat szül, 

ez természetes dolog. Sosem esik jól, amikor az ember elmúlt esztendőbeli munkája során 

kiderül, hogy mégsem olyan tökéletes a produktum, mert ez a produktum egy kitettséget 

okozott. Ha emlékeznek a tisztelt képviselőtársak, a Tizedes és a többiekben, azt hiszem, 

Darvas Iván széttépte magán a ruhát, meg kellett szégyeníteni a magyar katonát, azt mondta, 

hogy: ide lőjetek. Mi most körülbelül ezt csináltuk: ide lőjetek. Nem is termeltetünk, tehát 

egyszerűen megszüntetjük ezt a lehetőséget, nem is tudjuk ellátni a lakosságunkat. Persze 

tudom, hogy más dolog Brazíliában hajtóanyagot előállítani abból a nádcukorból, mint 

nálunk, de ezt a lehetőséget…, ma még nincs, aztán ki tudja, milyen drága lesz majd a 

hajtóanyag. Tehát ez egy önfeladás, elpusztítjuk a gyárainkat. Tessék már megmondani, hogy 

ebben mi volt a logika, hogy mi volt ebben a jó dolog, miért kell odaállni egy ilyen ügy 

mellé? A termelők nem kapják meg a megfelelő pénzüket, halljuk a 65 milliárd forintot, amit 

a bizottság feltárt, aztán abból igen kevés jut oda. Megint csak azok járnak jól, akik 

folyamatosan, 20 évig jól jártak a magyar cukoripar privatizációjából.  

Tisztelt bizottság, ilyen alapon nagyon helyes, hogy ezt a vizsgálati munkát elvégezték 

azok, akik elvégezték. Hogy ki mit von le belőle következtetéseket még, hogy kinek a 

politikai felelőssége, kinek az amnéziás dolga… Mindenesetre az azért döbbenetes, hogy azt 

hittük, hogy azok szellemiekben jól felkészült emberek, de biztos túl nagy volt a terhelés az 

évek során, és megfeledkeztek róla, hogy ki mit döntött akkor. Hogyha ilyen sokan 

elfelejtenek dolgokat, és valaki mondta itt, aki részt vett a bizottságban, hogy de a másik 

munkájára mindenki emlékezett, akkor itt csak arról van szó, hogy úgy látszik, lassan már 

mindenki szégyelli az ebben való részvételt, mert ezt úgy szeretné eltolni magától, a többiekre 

tolni, hogy ő fehér maradjon, mint a cukor.  

Tisztelt Bizottság! Azok, akik ebben dolgoztak, akár az egyik, akár a másik oldalon - 

már politikai oldalra gondolok -, helyes, hogy elvégezték ezt a tevékenységet, helyes, hogy ez 

itt van előttünk. Természetesen vannak ennek olyan következményei, amelyek politikai síkon 

mennek majd tovább, de van valami olyan, amire azt mondja az ember, hogy legyen már kire 

összeráncolniuk a homlokukat azoknak a termelőknek, akiktől elvettek egy lehetőséget, ahol 

kialakult egy termelési kultúra, és most azért, mert lebontották a Szerencsi Cukorgyárat, azért 

most már senki nem termelhet cukorrépát, és nekik már visszább kell vonulni a hasznosulástól 

a földjükből behajtott vagyon vagy jövedelem szempontjából. Úgyhogy én a bizottság 

munkáját jónak és hasznosnak értékelem, és hogy ez ne csak egy ilyen belekiáltott szó legyen 

a világba, nagyon helyes, hogy egy országgyűlési határozati javaslat is van; ismerjék meg az 

emberek, mert ez is egy olyan elhallgatott ügy, mint amilyet még sokat fel lehetne sorolni. 

Köszönöm szépen, elnök úr.  
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(Az ülés vezetését Font Sándor, a bizottság elnöke veszi át.) 

 

ELNÖK: Horváth Istvánnak adok szót.  

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Tisztelt 

Jelenlévők! Én magam is a vizsgálóbizottság tagja voltam, és most itt a hozzászólásokból 

adódóan végiggondoltam, hogy igazából mi is colt a célja a bizottságnak, illetve hogy ki miért 

vállalta ebben a bizottságban a szereplést. A bizottságnak az volt a célja, hogy tanuljunk a 

hibákból, illetve felelősöket nevezzünk meg, nem is a büntetőjogi felelősség szempontjából, 

hanem mert azért vannak felelősek, tehát nem lehet azt mondani, hogy nem lehet 

személyekhez, illetve időszakokhoz kötni rossz döntéseket; ezeket mondjuk ki, és ezeket 

igenis vállaljuk fel! A harmadik szempont pedig, ha a célokat megfogalmazzuk, hogy a jövő 

számára olyan tanulságot vonjunk le, illetve tegyünk javaslatot, amely később mezőgazdasági 

szempontból, illetve nemzetgazdasági szempontból az építkezésnek adott esetben egy háttere 

lehet, egy tapasztalati hátteret jelenthetnek az itt megállapított tények. Ez egyszer lehet egy 

szakmai cél. Illetve hogy még mi lehet a célja annak, hogy valaki miért volt a bizottságnak a 

tagja? Ennek lehetnek érzelmi dolgai, akár ha azt mondom, hogy ’82-re visszatekintek, és 

visszanézem azokat a döntéseket, koncepciókat, amelyeknek vannak történelmi tanulságai, és 

vannak szakmai motivációi is, aki a jelenben, illetve a jövőben gondolkodik arra vonatkozóan, 

hogy ezt hogyan lehetne jobban csinálni.  

Ha megállapítom, hogy miért a cukrot ragadtuk ki - hiszen Gőgös alelnök úr azt 

mondta, hogy ez nem is olyan fontos, 100 ezer hektárról beszélünk… (Gőgös Zoltán: 

10 ezerről!) Tessék? (Gőgös Zoltán: 10 ezerről jelenleg.) De 100 ezer hangzott el… 

(Közbeszólások.) Jelenleg ennyi, de arról is volt szó, hogy amikor a legjobban ment, akkor 

adott esetben 100 ezer is lehetett, azt gondolom, hogy így hangzott el… (Gőgös Zoltán 

közbeszól.) Én tehát azt gondolom, hogy magát a cukrot nem lehet csak… Kompromisszum: 

legyen akkor 80 ezer hektár (Derültség.), de nem is ez a lényege. Tehát nem lehet csak a 

cukor kapcsán csak 80 vagy 100 ezerben gondolkodni, hiszen ha azt mondjuk… 

(Közbeszólások.) Szavazzunk róla, hogy mennyi hektár volt erre vonatkozóan! (Derültség. - 

Gőgös Zoltán közbeszól.) De megint nem a lényegről beszélünk. Csak maga a tanulság, hogy 

a cukor mit is jelentett. Azt gondolom, többen elmondtuk már, hogy a cukor alapvető 

élelmiszer, a nemzeti önrendelkezésnek egy fontos része, sőt, azt gondolom, a cukor egy 

élelmiszeripari katalizátor is, hiszen senki nem eszik egymagában cukrot, de a cukor 

mindenhol ott van, tehát minden alapvető élelmiszerben ott van a cukor, és a nemzeti 

önrendelkezésünknek innentől kezdve viszont fontos része. De ha ne csak azt nézzük, hogy 

80 vagy 100 ezer hektár, hiszen ha szakmai szempontból nézzük, akkor a vetésforgónak egy 

fontos alaprésze volt a cukorrépa - erről kevésbé beszéltünk eddig, de én azt gondolom, ez 

egy nagyon fontos szempont. Ekkor már a négyszereséről vagy akár a nyolcszorosáról is 

beszélhetünk ezeknek a területeknek.  

A cukorrépának amúgy az állattenyésztésre vonatkozó melléktermék-szempontjait 

sem bagatellizálnám el. Igazából az állattenyésztés is egy vesztes volt az elmúlt időszakban, 

akár a hízómarha-ágazat is, meg azért nem beszélünk a cukorrépa melléktermékéről, mert 

nincsen. Jelen pillanatban az az egy kaposvári üzem biogáz előállítására használja, tehát jelen 

pillanatban ha egy állattenyésztő cukorrépa-szelethez szeretne jutni, nem tudna, 

Magyarországon ilyen nem létezik kereskedelmi forgalomban. Tehát ezek is mind 

közrejátszottak, és minden mindennel összefügg: élelmiszeripari katalizátor, a melléktermék 

egy fontos, stratégiai kiegészítője az állattenyésztésben az állati takarmányozásnak, illetve 

beszéltem a katalizátor szerepéről, hogy minden egyes élelmiszerben ott van, valamint ott van 

a vetésforgó, illetve innentől kezdve a mezőgazdaságunknak a sokszínűségét is megcélozza. 
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És igenis ezen a területen komoly hátrányt szenvedtünk, és igenis cél lehet az, hogy ezeket a 

szempontokat is figyelembe véve a nemzeti önrendelkezésünknek a visszaállítását legalább 

megpróbáljuk, vagy ezzel legyünk tisztában.  

Azt mondta Gőgös alelnök úr, hogy mi fényeztük a ’98 és a 2002 közötti időszakot, és 

azt mondjuk, hogy minden, ami nem jó, máskor történt. Én csak a tényeket mondom: valóban, 

mi nem fényeztünk, csak ’98 és 2002 között nem történt igazából semmi, ami ezt az ágazatot 

hátrányosan érte volna. Hiszen ha azt vesszük, hogy ’96-ban még meg lehetett volna menteni 

az Első Hazai Cukor Zrt.-t, akkor, amikor maga a tevékenysége milliárdos nyereséget hozott, 

csak a pénzügyi veszteségek miatt, a hitelek meg egyebek miatt lett neki 100 millió forintos 

vesztesége, akkor egy, mondjuk nemzeti stratégiai szempontokat figyelembe vevő, ’96-ban 

lévő aktív kormány megmenthette volna a cukoripart Magyarországon, akkor azok a korábban 

általam felsorolt szempontok meglennének, és a későbbi csatlakozásnál lévő kvóta is ezt a 

kontingenst gyarapította volna. Én tehát azt gondolom, hogy ’96-ban volt egy hibás rész. 

Aztán a következő 2006-tól érkezik, 2006-2008-ban az akkori szaktárca nem nézett szembe 

magukkal a nehézségekkel, hiszen Gráf miniszter úr többször is azt mondta, hogy nem zárjuk 

be a szerencsi gyárat… 

 

ELNÖK: Egyet sem! 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): …, többször nyilatkozta, hogy kézben tartjuk, 

érdekeket képviselünk, teljesen ezen a hajón vagyunk, és ehhez képest amikor azt mondta, 

hogy nem zárjuk be, akkor mindig ellenkező dolog történt: bezárták. Erre azt mondani, hogy 

ebben Gráf miniszter úr a legjobb érdekérvényesítő képességgel járt volna el, én nem 

tartanám helyénvalónak. Ráadásul volt a vizsgálóbizottságnál, hogy mikor mit szavazott épp 

Gráf miniszter úr a részszavazásoknál, csak a végeredményt kell nézni, hogy amikor a végén 

szavaztunk a kvótáról meg az ehhez kapcsolódó dolgokban, akkor a nemzeti érdekekkel 

ellentétes, legalábbis a számomra fontos nemzeti érdekekkel ellentétes szavazás volt.  

Nyilván Gráf miniszter úr sem volt igazából könnyű helyzetben, hiszen a korábbi 

mezőgazdasági kapcsolatai feltételezhető módon érdekeltek voltak, hiszen Bóly, amely már 

nem az ő tulajdonában volt, jelentős cukorrépa-termelő vállalat volt, és ebből a kvótából azért 

Bóly több mint 1 milliárd forintot kapott. Nyilván nem feltételezem, hogy ebben neki 

valamiféle érdekeltsége lett volna, csak óhatatlan, amikor a döntések felmerülnek, azért 

biztosan vannak ilyen érzelmi elemek is. Ő nyilván objektíven, szakmai elemek alapján 

próbálta akkor a döntését meghozni - ami szerintem helytelen volt. Tehát ha nézzük, hogy 

volt egy szakmai felelősség, egy politikai felelősség, ’96-ban volt, és igenis a Gráf-időszakban 

is voltak politikai és gazdasági felelősök, és ezt szerintem igenis ki kell mondani név szerint 

ezzel kapcsolatosan.  

Hogy a világpiac meg a cukorárak Magyarországon milyen összefüggésben vannak? 

Biztos, hogy vannak összefüggések. De mi abban az összefüggés, amikor ugyanabban a 

világpiaci időszakban próbavásárlást végeztettem multicégeknél ugyanazon a napon 

Németországban, Ausztriában és Magyarországon, tehát ugyanabban a világpiaci időszakban, 

és amíg a németországi üzletben 65 cent volt egy kiló cukor, addig nálunk 1 euró 2 cent volt, 

tehát majdnem a duplája volt Magyarországon a cukornak az ára a polcokon, amennyiért az 

embereknek meg kellett venniük. És ha azt vesszük, hogy ez egy élelmiszeripari katalizátor, 

akkor ez az ár gyakorlatilag mindenben ilyen magas szinten épült be. Én azt gondolom, hogy 

ha nekünk lenne Magyarországon önrendelkezésünk magából a cukortól, akkor biztos vagyok 

benne, hogy nem a magas szállítási költségek, illetve egyéb szempontok, amelyeket már 

korábban mondtam, az árakban kellett volna hogy érvényesüljenek, és gyakorlatilag az 

emberek pénztárcájából nem vettünk volna ki súlyos 100 milliókat közvetlenül a cukor 

árában, illetve közvetlenül az ebből előállított termékekből.  
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Én tehát azt gondolom, ezt a részét igenis vizsgálni kell, és igenis van tanulsága. Azt 

szeretném kérni képviselőtársaimtól, hogy ne legyünk türelmetlenek, hiszen az lett volna a 

hiba, ha azt írjuk le, hogy nem lehet cukorgyárat építeni, vagy ha azt írjuk le, hogy 

mindenáron cukorgyárat kell építeni. Igenis tudnunk kell, hogy jelen pillanatban a 2014-es 

kvótarendszerrel tisztában kell lenni, és ha abban az időszakban lesz lehetőség arra, hogy ezt 

bővítsük, és a korábban elmondott szempontokat érvényesítsük a magyar nemzetgazdaság, 

illetve az önrendelkezésünk szempontjából, akkor igenis az akkori kormánynak meg kell 

fontolnia azt, hogy akár egy új cukorgyár építésével legalább az önrendelkezést vagy az 

önellátást elérjük, és utána olyan kereskedelmi törvények, illetve érdekeltségek is legyenek, 

hogy ezeket megvédjük. És az, hogy amúgy a cukorrépa akkor volt eredményes, amikor 

támogatás volt, hát mit nem támogatunk? A mezőgazdaság egy ilyen szakma, ahol igenis 

vannak támogatások. Ha ma a magyar mezőgazdaságból kivennénk a támogatásokat, 

egyetlenegy ágazat sem lenne nyereséges, mert azért van a nagy tőkeelosztás, azért van az, 

hogy a termelőknél meg a kereskedelemnél meg a nagykereskedelemnél máshogy 

jelentkeznek a hasznok, meg a gépgyártóknál meg a többi esetben, ez a mezőgazdaságnak jár. 

Ez tehát nem egy adomány, hanem ezeket a hozzájárulásokat a termelési költségbe igenis bele 

kell számolni, és ez így együtt tudja megadni a termelékenységet, illetve azt, hogy az 

emberek, illetőleg egy ország ebből a szempontból a nemzeti önrendelkezését megtartsa. 

Úgyhogy itt nemcsak 80 vagy 100 ezer hektárról van szó, hanem sokkal többről van szó 

ebben a dologban, és ezért volt fontos ez a bizottság. Örülök, hogy részese lehettem, és bízom 

benne, hogy a jövő számára tanulságos lesz, és előbb-utóbb Magyarországon igenis helyreáll 

a rend ebből a szempontból is. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Patay Vilmos! 

 

PATAY VILMOS (Fidesz): Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én is azon a 

véleményen vagyok, hogy nagyon fontos volt a cukorgyárak privatizációjának az elemző 

vizsgálata, és köszönet érte a bizottság tagjainak, vezetőjének. Bizonyára igen nagy munkát 

végeztek a bizottsági üléseken kívül is. A jelentés egyébként kitűnő lehetőséget ad a történtek 

részletes megismerésére és valahol a megértésére is. A múltbéli események feltárásán túl én a 

vizsgálat talán legfontosabb eredményének a jövőbeni lehetőségek bemutatását tartom. Nem 

lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a jövőben fokozottan fontossá válik a hazai élelmiszer-

önellátás erősödése, és ennek része a cukorönellátás is. A stratégiai döntéseknél fokozottan 

figyelni kell arra, hogy a termelés célja az élelmiszer- és takarmányellátás mellett növekvő 

részarányban az energiatermelés lesz a jövőben, és hogy a szerkezeti túltermelés emiatt a 

jövőben megszűnik, vagy nagyon gyengül. Nagyon fontosnak tartom, hogy a bizottság 

javaslatára mielőbb élelmiszertermelési és -ellátási nemzetstratégia készüljön. Azzal én nem 

értenék egyet, amit a képviselő asszony, Szabó Rebeka javasolt, hogy ez a határozati 

javaslatban is megjelenjen, de bizonyára van arra mód, lehetőség, hogy a Mezőgazdasági 

bizottság kezdeményezze egy ilyen stratégia kialakítását. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: További elsőkörös hozzászóló nem jelentkezett. A kormány képviselőjéhez, 

dr. Székács Péter helyettes államtitkár úrhoz fordulok, hogy van-e olyan észrevétele, 

megjegyzése, amit a bizottság részére közre szeretne itt adni mind az elfogadott jelentéssel, 

mind az esetleg eddig elhangzottakkal kapcsolatosan. Megadom a szót a helyettes államtitkár 

úrnak.  

 

DR. SZÉKÁLY PÉTER (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium): Köszönöm szépen, elnök 

úr. Annyit szeretnék elmondani, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megkapta a 

jelentést, áttekintette, és azt elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Második körös hozzászólásra Gőgös Zoltánnak adok 

szót.  

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tényleg tanulságos volt ez a 

vita. Én inkább néhány kérdést tennék fel képviselőtársaimnak. Hogyha úgy gondolják, hogy 

ennyire fontos, hogy mondjuk a cukoripar meg a cukorrépa-termelés meglegyen 

Magyarországon, akkor miért nem tartjátok ennyire fontosnak, hogy tömegével épüljenek a 

bioetanolgyárak? Gondoljátok végig! Kukoricában semmilyen európai uniós kvóta nincsen, 

6 millió tonnát exportálunk minden évben, ha tudunk, a Dunán, ha nem, akkor jó drágán, 

kamionnal, és senkinek nem vérzik a szíve, hogy mondjuk az MFB, miután mi eljöttünk a 

kormányzás végén, miért nem adott hitelt a kabai etanolgyárnak, amire minden paraméter elő 

volt készítve, ott van a mai napig, és nagyjából ugyanazt a foglalkoztatást tudja produkálni, 

mint egy cukorgyár, és mondjuk a felébe kerül. És nincs kvóta, semmi kvóta nincs, nem kell 

megvenni, semmit nem kell vele csinálni. Ugyanis ez az egyetlen olyan növényünk, amely 

energetikában többet tud, sokkal többet tud, mint a répa, amelynél jobban a termelési 

paramétereink, amiben nem a felét termeljük, mint Franciaország, nem a felét, hanem 

nagyjából azon a termelési kapacitáson vagyunk. Azt mondja meg nekem valaki, hogy ez a 

jelentés mondjuk ezzel miért nem foglalkozik, hogy helyette, mondjuk ha már egyszer kvótát 

nagy pénzért kellene venni, akkor miért nem inkább ezt csináljuk.  

A másik: miért gondolja azt valaki, hogy egy korlátlanul eltartható áru, mint a cukor - 

ugyanis annak nincsen szavatossága - Magyarország önellátásában stratégiai elem? Én azt 

gondolom, ha önellátásról beszélünk, akkor a gyorsan romló áruk kategóriáját tudjuk 

Magyarországon megcélozni, és lehetőleg azt kell házon belül előállítani. Aminek meg 

világpiaci ára van, és tőzsdei termék, ha megfeszülünk sem fogjuk tudni a magyarországi 

árakat befolyásolni.  

Az alelnök úrnak szeretném mondani, hogy szerintem ez elhangzott, csak lehet, hogy 

figyelt, nem most, hanem még a bizottsági vitában, ha nem, akkor a médiában biztosan a 

cukorgyár vezérigazgatójától, hogy miért lett nálunk drágább a cukor. A nagy európai 

cukorkereskedelmi rendszerek úgy működnek, hogy a nagyáruházak kint általában éves 

szerződéseket kötnek, tehát egy évre előre leszerződnek egy árkontingenssel, plusz-mínusz 

néhány százalék, ez megvan mindig, a magyarországi nagy áruházláncok meg az aktuális 

piaci áron havi beszerzést csinálnak. Innentől kezdve teljesen logikus volt, hogy Ausztriában 

akkor ment fel a cukor ára drasztikusan és magasabbra, mint a magyarországi ár, amikor 

lejártak az éves szerződések. Ennek tehát megint semmi köze ahhoz, hogy mi mennyi cukrot 

gyártunk. (Farkas Sándornak:) És meg kell hogy kérdezzem a Sanyit: odaadod te feléért a 

répádat, mint amennyi egyébként a piaci ára? Mert akkor lehet azt mondani, hogy nyomjuk 

vissza az árat, vagy adjunk hozzá extratámogatást, csak ehhez ki kell lépni az Unióból - 

egyébként a Jobbik ugyanezt mondja -, és akkor mondjuk Irán lesz a fő csapásirány, 

gondolom, ahova mondjuk disznót sokat nem fogunk tudni eladni, de azért ez egy 

megfontolható, megfontolandó perspektíva, hogy mi maradunk-e a közös Európában a közös 

piacon, vagy új piacokat keresünk, és egyébként meg elrendezzük a belső önellátásunkat.  

Magyarország mezőgazdasági szempontból másfél-kétszeres produktumra képes. Nem 

gondolhatja azt senki komolyan, hogy mi protekcionista intézkedéseket hozunk bármilyen 

termék meg bármilyen import okán, és akkor ezt majd szótlanul tűrik azok, akik jelenleg a 

magyarországi termékfelesleg vevői. Sajnos rossz a szerkezet, ezt az elnök úr nagyon sokszor 

elmondta, és ebben teljesen igaza van, tehát mi a többletet általában gabonából produkáljuk, 

és kész, feldolgozott terméket hozunk vissza. De nem tudom, hogy ez a bizottság - én nem 

voltam tagja, talán egy vagy két ülésén vettem részt - akkor vizsgálta-e azt a politikai kérdést, 

mert itt igazából egy politikai vizsgálat zajlott, hogy mondjuk a ’90-es évek elején, amikor az 
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volt a kérdés a parlamentben, aminek megvannak a jegyzőkönyvi dokumentumai, hogy ki 

kapja meg a magyar élelmiszeripart, a mezőgazdasági szövetkezetek, amelyek akkor még 

éltek és léteztek, mondjuk ’92-ben még talán előtte voltak a második szövetkezeti törvénynek, 

vagy pedig privatizáció legyen. Az akkori hatalom, miután politikai ellenfélnek vagy inkább 

ellenségnek tekintette ezt a szektort, ezért úgy döntött, hogy nem ők kapják meg, hanem 

inkább legyen eladva. Énszerintem ennél súlyosabb politikai felelőtlenség nem volt. És ebbe a 

körbe tartoztak sajnos a cukorgyárak is, az összes tejipar, a gabonaipar, a malmok és az összes 

húsüzem. Kérdezem, hogy ez a része mondjuk miért nem tárgya vagy miért nem volt tárgya 

egy ilyen vizsgálatnak, pedig ez világos, parlamenti jegyzőkönyvek, szavazási jegyzőkönyvek 

vannak, talán 3 vagy 4 szavazaton múlott egyébként, nem sokon múlott, de nagyjából ezzel 

indult el a magyarországi lejtmenet.  

A másik még az etanollal kapcsolatban. Itt mindenki sír a répaszeletért. Én azért 

mondtam, hogy nem divat már, amikor lehetett kapni, sem nagyon volt érdemes venni, mert 

borzasztó könnyű, nagy terjedelmű áru; annak volt érdemes vele foglalkozni, aki mondjuk a 

gyárból szállítószalagon át tudta volna vinni - ilyen cég meg nem sok volt. És ez továbbra is 

csak az etanolt erősíti, mert a DDGS, ha mondjuk szeszmoslékként kerül direkt felhasználásra 

- és ezt azért már nem olyan problémás szállítani, mert folyékony állapotban van, és az 

mindig egyszerűbb, ezt ti is tudjátok, meg a kezelése is utána, igaz, hogy 3-4 nap alatt 

megromlik, tehát jó logisztika kell hozzá, hogy meg is etesd, de ha leszárítod, igaz, az energia, 

de akkor nagyon hosszú ideig eltartható -, sokkal jobb takarmány. Nem kérdés, hogy a 

magyar állattenyésztésnek mi lenne inkább az érdeke. Van, és van a piacon, most azért 

Magyarországon elég sok izocukor meg etanol készül, és ennek van egy mellékterméke, amit 

jelenleg is használ az állattenyésztés, és azt mondjuk érdemes használni. Tudjuk, régen is 

miért etettünk kukoricaszárat a tehénnel: hogy valami legyen a bendőjében. A répaszelet 

nagyjából körülbelül ugyanaz a kategória, valamivel nagyobb energiatartalommal.  

Én tehát azt akarom ezzel mondani, hogy következtetéseket persze kell és lehet is 

levonni, de legyen ennek az a következtetése, hogy nézzük már meg, Magyarországon miben 

van a legjobb adottságunk, és próbáljunk meg arra iparágat építeni. És az egyik ilyen terület 

pontosan az energiaipar, mert a legnagyobb kapacitásunk kukoricában van, még akkor is, ha 

tudjuk, hogy elég nehéz megvédeni, hogy GMO vagy nem GMO, ebben hál’ istennek 

konszenzus van, de én ebbe az irányba terelném el, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a 

jelenlegi mezőgazdasági terület mondjuk 3 százalékán vagy 0,3 százalékán termelt cukorrépa 

lenne a csodaszer. Ez, inkább azt mondom, egy nemzettudati kérdés, és valóban, tényleg baj, 

hogy bezárt a gyár, hogy bezárt a másik, de helyette nem ilyet kell építeni, hanem olyat, 

amelyik a mai kor kihívásainak megfelelő, és nem biztos, hogy az cukorgyár. És ne felejtsétek 

el - még egyszer mondom -: nem szabad leépíteni az élelmiszer-biztonsági rendszert, ebben 

én óriási problémákat látok, nem szabad elengedni a még meglévő magyar élelmiszeriparnak, 

és ilyen szempontból még az sem számít nekem, hogy melyik az, amelyik tiszta magyar 

tulajdonban van, meg melyik nem, mert magyar alapanyagokat dolgoz fel, legalábbis 

zömében, reméljük, mert hogyha erre nem figyelünk oda, és nem intő jelzés az idei Foodapest 

óriási bukása, akkor semmi. Tehát ha ezt nem vesszük észre - és ebben nekünk is van 

felelősségünk -, hogy hol tart ez a helyzet, hogy milyen tőkeszegénység van, és hogy milyen 

beruházási igény lenne, csak nincs hozzá támogatás, mert sokkal fontosabbnak látunk vagy 

tartunk mostanában mindent, mint például az élelmiszer-ipari támogatások azonnali kiírását, 

akkor nagyon nagy hibát csinálunk, és visszafordíthatatlan hibát csinálunk, mert onnantól 

kezdve biztos, hogy belterjes mezőgazdaságunk lesz tisztán gabonaexporttal, az meg senkinek 

nem lenne jó.  

A másik véglet sem jó, amit folyamatosan hallok - és sajnálom, hogy az LMP az 

euroszkepticizmusban időnként a Jobbikkal kerül egy platformra (Derültség.) -, nem lehet 

megcsinálni, emberek. A magyar mezőgazdaság jó évben csinál 100 milliárd forint 
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nyereséget, jó évben! Lehet, hogy tavaly csinált 120-at, mondjuk ez minden idők második 

legjobb eredménye volt, nem a volumene, hanem az eredménye, de, emberek, 600 milliárdnyi 

támogatás mellett! Mi lesz akkor, Géza, úgy őszintén, mi lesz a parasztjaiddal, hogyha 

mondjuk nem kapnak 40 vagy 57 ezer forint támogatást? Fog tudni majd a Jobbik által 

vezetett kormány annyi adót kivetni, hogy ezt pótolni tudja egy Unión kívüli létben? (Varga 

Géza közbeszól.) Hát normálisan gondoljátok már át ezt a világot! Lehet hülyíteni az országot, 

csak utána felelősséget kell majd bizonyos döntésekért vállalni. Végiggondoltátok azt, mit 

beszéltek? Én azt gondolom, hogy nem. Köszönöm szépen a figyelmet.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Horváth István! 

 

HORVÁTH ISTVÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Emberileg és szakmailag is nagyra 

tartom Gőgös alelnök urat, és igazából türelemmel hallgattam ezt a fajta második körös 

hozzászólását, de azt gondolom, hogy ez nem a cukorbizottságnak a vizsgálati anyagáról szólt 

egy az egyben. (Gőgös Zoltán: Ez így van.) Én tehát azt gondolom, hogy azért itt is lehet 

látni, hogy szemlélet és szemlélet között is különbség van, és engedtessék meg, hogy 

mindenkinek meglegyen a maga szemlélete erre vonatkozóan, és nem is kell mindenben 

egyetértenünk. De azért itt is lehet látni azt, hogy az a gondolkodás, amikor önök… Én 

elfogadom az ön részéről, maximálisan elfogadom azt, hogy tényleg a legjobb hozzáállással, a 

legjobb hiszemben és a legjobb tudása alapján lehetett egy… Amúgy azt gondolom, hogy ez a 

megoldás, amit az előbb is felvetett, az szerintem nem, és ezt is lehet látni a korábbi 

döntésekben. Azt mondani, hogy a magyar mezőgazdaságnak meg a magyar vidéknek a 

felemelkedését abban látjuk, hogy mindenhol csak kukoricát termelünk, bioetanol-üzemeket 

hozunk létre, és ezzel oldjuk meg a munkahelyteremtést, az, azt gondolom, egy téves út, egy 

téves út, és itt ebben nem lehet párhuzamot vonni. Ebben valóban éreztem egy csapongást, 

hogy utána jött az iráni sertésexport lehetősége, nyilván nem ugyanúgy értelmezzük, de nem 

csak erről szól maga ez az egész vizsgálat, hanem a nemzeti önrendelkezésről, amiben sok 

minden van. Én sem azt gondolom, hogy a legjobb megoldás az egy porta, egy sertés, közel 

sem, tehát nem emellett érvelek, biztos valahol a kettő között van a középút. (Gőgös Zoltán: 

Ebben biztos voltam.) De ebbe beleférne egy olyan cukoripar, egy olyan ezzel kapcsolatos 

másodlagos, harmadlagos vagy közvetett, közvetlen, egyéb élelmiszer-ipari feldolgozás, 

illetve olyan típusú munkahelyek, amelyek tényleg élhetővé teszik a vidéket.  

Azt hiszem, a múltkori bizottsági ülésen elmondtam, hogy ma már gyakorlatilag 

tényleg csak 3-4 terméknek az alapanyag-előállításával foglalkozunk, és nincs önellátás 

Magyarországon, semmiből, nem tudunk egy olyan terméket mondani ma, amelyből 

önellátóak vagyunk, semmiből. És gyakorlatilag amíg ezt nem tesszük helyre, hogy legyünk 

önellátóak, és ehhez kapcsolódóan olyan élelmiszer-ipari feldolgozó, illetve értékesítési 

érdekeltséget tegyünk nemzeti tulajdonba, amíg ezt nem fogjuk megoldani, addig 

gyakorlatilag állandóan, folyamatosan sodródunk a világpiacon, illetve a különböző 

nagyhatalmi eszközök között. És az, hogy mondjuk a cukorra azt mondja, hogy azért, mert 

tartós a cukor, és eláll…, az olaj is eláll, akkor ebben a logikában ne arrafelé menjünk… 

(Közbeszólás: Az avasodik! - Gőgös Zoltán: Egy darabig eláll! - Közbeszólások.) Attól függ, 

ha energetikáról van szó… De nem gondolom, hogy Magyarországon ezzel az adottsággal 

nekünk alapvetően energetikai nagyhatalomnak kell lennünk mondjuk ilyen olaj-előállításban, 

hogy ez lenne a koncepció, mert én azt látom, hogy azok a falvak… Én nem vagyok a 

bioetanol mellett, megmondom őszintén, tehát én nem vagyok annak a híve, hogy egy falu 

határában 15 ezer vagy 50 ezer hektáron mondjuk csak kukoricát termesszenek, mert onnantól 

kezdve abban a közösségben nincs esélyük az embereknek, miért maradjanak ott a faluban? 

És akkor azt mondjuk, hogy nem marad ott a faluban a fiatal, elhal a falu.  
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Azt mondjuk, hogy ha ma Ausztriában vagy Németországban valaki vidéken él, az egy 

jó életminőséget jelent, és azt mondjuk, hogy ma Magyarországon vidéken élni, az a 

szegénységet jelenti és a rossz életkörülményeket. Ezen szeretnénk változtatni, és én azt 

gondolom, hogy ebben ennek a vizsgálóbizottságnak a tanulságai is igenis közrejátszanak. 

Köszönöm, hogy meghallgattak. (Közbeszólások.)  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Köszönöm szépen. Én azt hiszem, itt a bizottságban talán 

valamennyien tiszteljük Gőgös képviselőtársamnak a szakmai tudását egy bizonyos körön 

belül, de láthatóan képtelen ebből a körből kilépni képviselőtársunk, ez látható, hiszen együtt 

dolgozunk most már jó ideje. Lassan mondom, hogy egyszerű legyen: mi a baj a bioetanollal? 

Az nem élelmiszer. A bietanol energia, a cukor pedig élelmiszer. Sok minden mást lehetne 

mondani (Gőgös Zoltán: A kukoricából is lehet cukrot csinálni.), de ez a különbség. Ennyit a 

kérdésre, hogy miért nem. Ha a bioetanolra fejtené ki a hatását a kormány, tehát ha azt 

támogatná, akkor azzal azt eredményeznénk, hogy az élelmiszer árát összekötöttük a kőolaj 

világpiaci árával. Mennyi volt decemberben a kőolaj? 100 dollár körül. Mennyi ma? 

120 dollár körül van ma. Tudom a hírekből, ahogy jöttem, az Inforádiót hallgattam, onnan 

származik az adat, hogy 120 dollár ma a Brentnek az ára. És nyilvánvaló, hogy mivel a kőolaj 

egy fogyó készlet, lehet vitatkozni, hogy mikor értük el az olajcsúcsot, már elértük-e, vagy 

majd csak 5 év múlva fogjuk, de az egész biztos, hogy a kőolaj ára meredeken fog emelkedni. 

Ezért hogyha olyat állítunk elő a földjeinken, ami ezzel össze van kötve, akkor annak az ára 

emelkedni fog. Szegény Sándort vesszük elő mindig, Sándor, ha tőled megkérdezi a 

bioetanolgyár, hogy ha a kukoricáért 20 százalékkal többet fizet a bioetanolgyár, mint 

mondjuk amennyiért élelmiszert tudsz belőle előállítani… (Farkas Sándor: Neki adom.) Erről 

van szó. Tehát nem szabad a gazdák kezébe adni ezt a döntést, mert te mindig trendekre 

hivatkozol, meg hogy ez a divat, meg hogy ma… (Gőgös Zoltán közbeszól.), meg hogy mi ma 

a realitás, s a többi, de ez a realitás, ami rossz irányba megy, Zoli, ezt kellene megértened 

végre, hogy ezt bíráljuk már felül, hogy jó-e ez a trend, és a trend, azt gondolom, 

egyértelműen nem jó. Ennyit arról, hogy miért inkább élelmiszert, és miért ne bioetanolt, azt 

hiszem, erre ennél világosabban nem lehet választ adni, és olyan jó lenne, ha ezt megértenéd, 

és levennéd ezt a napirendről. 

A másik a gazdák kérdése. Idedobtad nekem a kérdést - lényegében akkor 

jelentkeztem -, hogy mit csinálnék én a gazdáimmal, hogyha nem lenne nekik támogatás. Ha a 

magyar gazdának nem lenne támogatás, aminek a nagyobb részét azok viszik el, akiket te 

versenyképesnek tartasz, ha ez nem lenne, akkor mondjuk az uniós gazdáknak sem lenne 

támogatás természetesen. (Közbeszólások.) Át lehet gondolni - és most nem a végleges 

konklúziót mondom -, akár még jó is lenne nekünk, hogy akkor a támogatás…, mert most a 

támogatások versenye van, és a támogatások versenyében a lobbierők győznek Brüsszelben, 

Németország, Franciaország, s a többi, egyebek, ezekre gondolok, és mi ebben nem tudunk 

labdába rúgni, azért, mert kicsik vagyunk, sok minden ok miatt. Tehát hogyha azt 

mondanánk, hogy akkor a termékeknek Európában szabad piaca legyen, legalább ha szabad 

piac lenne, és nem a támogatások piaca lenne, akkor lehet, hogy jobban járnánk, jobban 

járnának a magyar gazdák. Én tehát nem félteném olyan nagyon őket. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös Zoltánnak adok szót.  

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Csak egy mondat… 

 

ELNÖK: De nagyon röviden! 
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GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …, de mindenképpen szeretnék reagálni arra, amit a 

Géza mondott. Géza, egyet kell tudomásul vennetek: a magyar kukoricának a 90 százalékából 

jelenleg is etanol készül, csak nem Magyarországon. Hogyha akkora gond… (Varga Géza: 

Ugyanolyan hiba!) Hiba, de ettől még ez nem volt változni, Géza. Ettől ez a helyzet még így 

lesz. Az olaszországi etanolgyárak 80 százalékban magyar kukoricából dolgoznak. Akkor 

vigyük ki az olasznak az etanolt, marad benne hozzáadott érték, a DDGS itt marad, amit el 

lehet adni. Miért olyan nagy probléma ez? Azt gondolod, hogy ha mi nem adjuk el, majd nem 

szereznek máshonnan? És a kukorica Magyarországon… Igen, én is nagyon szeretem a 

puliszkát, de azért nem szeretnék egy életen keresztül azt enni, bár élelmiszer, igaz, de azért a 

szegény emberek kajája volt világéletben. Nem hiszem, hogy ide vissza kellene mennünk. 

(Varga Géza: Takarmánynak kell felhasználni, nem puliszkának!) 

A másik: tudod, hogy az Európai Unióból való kilépés mit jelent? Védővámot minden 

irányból.  

 

ELNÖK: Így van.  

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Védővámot. Milyen szabad piacról beszélsz? Most is 

kevés magyar terméket tudsz eladni, pedig elvileg szabad a piac, most csak a belső emberi 

logika miatt problémás, és ez nincsen nálunk sajnos, főleg jövedelmi okok miatt, hogy tényleg 

szisztematikus vásárló legyen a magyar, meg sokszor át is verik, ebben nincsen vitánk… 

 

ELNÖK: Igen, Gőgös Zoltán be akarja fejezni a hozzászólását, úgy érzem 

(Derültség.), mert már totálisan másról beszélünk. Mindjárt jön a KAP-reform és az Unió 

energetikai reformja, mindjárt eljutunk addig a kérdésig is.  

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Nem, nem, csak ezt akartam elmondani, tehát hogy ezért 

veszélyes, amit mondtok, és ezért borzasztó nagy felelőtlenség.  

 

ELNÖK: Egy apró elvarratlan szál van még, és magam is növelem azok számát, akik 

már nem a konkrét témáról beszélnek: Gőgös Zoltán felvetett egy felelősségi kérdést a 

bioetanol-gyártás és a kabai üzem esetleges finanszírozásával kapcsolatban. Mondom, 

elvarratlan a szál, és nem ide tartozik, de én nagyon jól emlékszem arra, amikor Kabát 

csonkig levágták, mert fizikailag megsemmisítették a Kabai Cukorgyárat, Gráf József volt 

megint ott az első, aki valamilyen közösséget, termelői gazdaközösséget összehívott, és 

megnyugtatta őket, hogy ne aggódjanak, itt egy éven belül bioetanol-üzem lesz - ez 2006-ban 

volt. (Gőgös Zoltán: Nem.) Zoltán, te államtitkár voltál akkor már… (Gőgös Zoltán: Nem, 

2009-ben szedték szét a gyárat!) 2006-ban lett bezárva Kaba, nem egészen fél év alatt 

lefűrészelték az egészet, és mindvégig ti hitegettétek a gazdákat, hogy ne aggódjanak, bár itt 

nagyon nagy tragédia történt, de pótolják, helyettesítik ezt a termelési kapacitási igényt, 

bioetanol-üzem lesz. 2010-ig semmi nem történt. Ezek után megkérdezni, hogy ez a kormány 

miért nem finanszírozza azt, ami nem volt, ezt nem találtam etikusnak ebben a tekintetben. De 

le is szeretném zárni ezt a vitát, mert van egy konkrét feladatunk: a napirendi pontra való 

visszatérés.  

Nem látok további hozzászólót a napirendi ponthoz, sem az elfogadott jelentéshez, 

sem a határozati javaslathoz. A határozati javaslatot kiosztottuk, azt mindenki átolvasta. 

Ennek a folyománya természetesen az, hogy a bizottságunk dönt róla. Mint említettem, én 

kezdeményezni fogom a Házbizottságnál a parlament előtti napirendre kerülését, és ennek a 

formának megfelelően a határozati javaslathoz bármely frakció benyújthat módosító 

indítványt a parlamenti vita során. (Varga Géza: Azt lehet?) A határozati javaslathoz 
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természetesen lehet benyújtani. (Varga Géza: Ja igen, a jelentéshez nem lehet.) A jelentéshez 

nem lehet, az ilyen értelemben egy lezárult szakasz. Akkor most szavazásra teszem fel a 

kérdést.  

Határozathozatal 

Kérdezem a bizottság tagjait, hogy ki az, aki javasolja, hogy bizottságunk nyújtsa be 

ezt a határozati javaslatot, amelyet írásban kiosztottunk itt a bizottság tagjainak. Aki ezzel 

egyetért…  

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Bocsánat, egy ügyrendi! 

 

ELNÖK: Ügyrendi, Varga Géza! 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, én abban a hiszemben voltam, hogy a napirendi 

pontoknál az első pontot tárgyaljuk, és nem észleltem, hogy áttértünk volna a második pontra. 

Ez az én hibám, vagy…? (Horváth István: Ez egy napirendi pont a) és b) alponttal.) 

 

ELNÖK: Valóban két napirendi pont került az a) és b) pont alatt feltüntetésre, azért 

most az a) pontnál maradunk - köszönöm, ebben igaza van Varga Gézának. A jelentés 

általános vitára való alkalmasságáról kell először döntenünk, és utána a határozati javaslat 

benyújtásáról vagy nem benyújtásáról szavazunk - köszönöm ezt a korrigálást.  

Az a) pontnál tartunk, és a jelentés általános vitára való alkalmasságáról döntünk. Ki 

az, aki általános vitára javasolja ezt a jelentést? Aki igen, az kézfeltartással jelezze ezt! 

(Szavazás.) Ez minden bizonnyal többség, de megkérdezem, hogy van-e olyan, aki 

tartózkodik. (Szavazás.) Nincs ilyen. Van-e olyan, aki ellene szavaz? (Szavazás.) 

5 ellenszavazó az MSZP és a Jobbik részéről. 

Az 1. napirendi pont keretében a b) pontra térek rá, ahol az a kérdés, hogy a kiosztott 

határozati javaslatot a bizottságunk benyújtsa-e. Aki ezzel egyetért, az ezt kézfeltartással 

jelezze! (Szavazás.) Ez egyértelműen többség. Kérdezem, hogy ki az, aki tartózkodik. 

(Szavazás.) Nincs ilyen. Ki az, aki ellene szavaz? (Szavazás.) Szintén 5 az MSZP és a Jobbik 

részéről.  

Bizottságunk tehát be fogja nyújtani ezt a határozati javaslatot.  

A bizottsági előadó és a bizottság kisebbségi véleményét ismertető képviselő 

kijelölése 

A parlamentben majd várhatóan megtartott napirendi pont kapcsán, amikor ezt a 

határozati javaslatot és ezt a jelentést tárgyaljuk, a bizottság részéről többségi és kisebbségi 

előadót állítunk. Kérdezem, hogy Horváth István vállalja-e a többségi vélemény elmondását. 

(Horváth István: Örömmel.) A kisebbségi véleményt megosztva vagy… (Gőgös Zoltán a 

jobbikos képviselőknek: Mondjátok ti, majd én elmondom a miénket!) Az itteni bizottsági 

ülésen elhangzottakat kell tolmácsolniuk a kisebbségi szavazóknak.  

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Mi csak a megosztottat tudnánk vállalni… 

 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): De legyen a tiétek, én majd elmondom a miénket normál 

hozzászólásban. 

 

ELNÖK: Utána úgyis parlamenti vita lesz róla. 
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VARGA GÉZA (Jobbik): Úgy vállaljuk, hogyha nem kell az MSZP kisebbségi 

véleményét is elmondanunk, mert azzal nem értünk egyet.  

 

ELNÖK: Én a kisebbségi véleményt mondók részére nem tudok utalást adni, mert a 

jegyzőkönyv tartalmazza, hogy mit mondott el a kisebbség. Ezt házon belül beszéljétek meg! 

Géza, egyrészt akkor vállalod a kisebbségi véleményt, a magad részére kiadott ukáz szerinti 

elmondását, tehát Varga Géza és Horváth István lesz a két előadó a bizottság részéről. 

Kérdezem, ki az, aki elfogadja a két előadót. (Szavazás.) Ez egyhangú. Ezek szerint fogunk 

eljárni.  

Ezzel a napirendi ponttal, úgy gondolom, további teendőnk nincs, ezt lezárom. 

Köszönöm szépen a kormány és a minisztériumok részéről jelen lévők segítségét és figyelmét.  

Egyebek 

A második napirendi pontra, az egyebekre térünk rá. Amit Géza napirend előtt 

felvetett, azt kitárgyaltuk. Van-e további kérdés, észrevétel az egyebekben? (Jelzésre:) Igen, 

Varga Géza. 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, csak azt a kérésemet szeretném megerősíteni, mert 

akkor napirend előtt nem volt aktuális. Megértettem, amit az egyebek kapcsán válaszként 

adtál, hogy előzetes meghallgatási jogunk nincs, én sem erre gondoltam, amikor ezt 

javasoltam, hanem hogy amikor ki lesz nevezve, akkor azonnal hallgassuk meg, mert nagyon 

fontos lenne, hogy a Darányi-terv, a nemzeti vidékstratégia kapcsán mire számíthatunk az új 

államtitkártól. Én tehát azt kérem a bizottságtól, hogy ha a Közlönyben megjelenik az új 

államtitkár úr neve, akkor szinte új összehívás nélkül hívjuk meg őt ide.  

 

ELNÖK: Ezzel egyetértek, és egyben még egy meghallgatást fogok javasolni: 

Magyarország sertésstratégiájáról való elképzelés kapcsán szintén a Vidékfejlesztési 

Minisztérium részéről kérünk egy előadót. Ez a két napirendi pont akkor legyen majd, mikor 

már lesz új államtitkárunk, ha szabad javasolnom. (Horváth István: Elnök úr, valószínűleg két 

államtitkárt kell meghallgatnunk.) Ez két külön esemény, az egyik a sertésstratégia, a másik 

pedig az államtitkár úr meghallgatása.  

(Jelzésre:) Farkas Sándor! 

 

FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Bizottság! Egy bejelentést 

szeretnék tenni, illetve egy meghívót szeretnék szóban átadni. Jövő héten, február 28-án, 

13 óra 30-kor a kertészeti albizottsági ülést tartanánk, amelynek témája a magyar 

gombatermesztés és gyógynövénytermesztés helyzete. Köszönöm szépen. (Horváth István: 

Kedd vagy szerda?) Kedd délután, 13 óra 30. 

 

ELNÖK: Ha az egyebekben további kérdés, észrevétel nincs (Senki nem jelentkezik.), 

akkor ezt a napirendi pontot is lezárom. 
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Az ülést berekesztem. 

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 5 perc)  

  

Font Sándor  
a bizottság elnöke 

  

Horváth István  
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 


