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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 6 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: 

Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Aki elfogadta a meghívásunkat, annak köszönöm, 

hogy megtiszteli jelenlétével az albizottságot. Oszkó Péterről nincs hírünk sajnos, ő nem 

jelzett vissza. Annyit tudunk, hogy a tájékoztatást megkapta, de kérésünk ellenére nem jelzett 

vissza se pozitív, se negatív értelemben, tehát a távolmaradásának az indokát nem ismerjük. 

Bízunk benne, hogy más alkalommal sikerül majd elérnünk őt, és rendelkezésünkre áll.  

Meghallgatás a 1016/2009.(II.13.) Korm. határozat alapján az IKR Zrt. számára 

biztosított állami készfizető kezességgel kapcsolatban 

A mai albizottsági ülés egyetlen napirendi pontja az IKR-nek nyújtott állami 

kezességvállalás és az ehhez kapcsolódó, esetlegesen jogilag aggályos ügyek tárgyalása. Azt 

gondolom, hogy elsőként Budai Gyula kormánybiztos úrnak adok szót, aki az általuk 

elvégzett vizsgálatokról adna egy tájékoztatást az albizottság részére. Parancsolj, Gyula.  

 

Tájékoztatók 

Dr. Budai Gyula kormánybiztos 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok! Nagy 

tisztelettel köszöntöm a bizottság tagjait és azokat, akik elfogadták a meghívást. Engedjék 

meg, hogy én most tényeket ismertessek, mert úgy gondolom, hogy a konzekvencia, illetve a 

megállapítások meghatározása majd a bizottságnak lesz a feladata. Én csak azokat a tényeket 

szeretném elmondani, amelyeket mi megállapítottunk, illetve azokat az intézkedéseket 

szeretném közölni, amelyeket az illetékes minisztériumok felé megtettünk. 

A vizsgálati tervünkben szerepelt az IKR Zrt. és a Péti Nitrogénművek Zrt. részére 

biztosított hitellel kapcsolatos eljárások vizsgálata. A mai bizottsági ülésen kifejezetten az 

IKR Zrt.-nek nyújtott állami készfizetőkezesség-vállalás tárgyában tett megállapításainkat 

szeretném ismertetni a bizottsággal, és azt, hogy ez a kezességvállalás milyen körülmények 

között jött létre, és mik voltak azok a motívumok, illetve mik voltak azok az érdekek, 

amelyek alapján ez létrejött, azt mindenképpen, én úgy gondolom, a bizottság a megfelelő 

személyek meghallgatása útján fogja megállapítani.  

A kezességvállalásról egy kormányhatározat döntött, és a kormányhatározat -, amely 

szerintem a jelenlévők előtt ismeretes - forgóeszközhitel tőkeösszegének 80 százalékára, 

legfeljebb 5 milliárd forintig készfizető kezességet vállalt a magyar állam. A 

kormányhatározatban az IKR Zrt. mellett a KITE került meghatározásra. Már most szeretném 

tájékoztatni a bizottságot, hogy a KITE nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, sőt a 

birtokunkban van olyan levél, amelyben azt írták, hogy köszönjük szépen, nem kérünk ebből, 

vagyis egyértelműen ez a kezességvállalás kifejezetten az IKR Zrt. részére lett meghatározva. 

Arról, hogy a kormányhatározat miképp született meg, arról nekünk vannak elképzeléseink. 

Egyet el tudok mondani önöknek: sem a minisztériumban, sem pedig közigazgatási 

államtitkári egyeztetésen nem vett részt, ez úgy került be a kormány elé, hogy ezeket az 

egyeztető mechanizmusokat kihagyták - biztos, hogy ennek megvoltak a megfelelő okai. 

Ugyanakkor amit az első percben kifogásoltunk, az az, hogy az IKR Zrt. úgy kapta ezt a 

kezességvállalást, hogy senki nem foglalkozott azzal, hogy ennek a cégnek a többségi 

tulajdonosa egy offshore cég, ami, én úgy gondolom, mindenképpen akár a kormányülést 

megelőzően, akár majd a későbbiek során a kezességvállalási szerződést aláíró miniszternek, 
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Oszkó Péternek mindenképpen szembetűnő kellett volna hogy legyen. Ráadásul én úgy 

tudom, hogy a Deloitte nevű cég volt az, amely egy auditot végzett az IKR Zrt. 

vonatkozásában, és ha információim nem csalnak, akkor Oszkó Péter a Deloitte-tól érkezett a 

miniszteri székbe.  

Én tehát úgy gondolom, lényeges körülményeket nem vizsgáltak a 

kezességvállaláskor, ami mindenképpen aggályossá teszi ennek a kezességvállalásnak a 

létrejöttét, és ami a mi álláspontunk szerint a legsúlyosabb ebben a kezességvállalási 

megállapodásban, illetve az egész folyamatban, az az, hogy úgy került a kormány elé, hogy ez 

nem számít támogatásnak, tehát nem szükséges az Európai Unió hozzájárulása, miközben már 

tudjuk, akár Pét vonatkozásában, akár az IKR Zrt.-nek adott kezességvállalás vonatkozásában, 

hogy ez támogatásnak minősül, vagyis valaki vagy valakik szándékosan megtévesztették a 

kormányt ebben a kérdésben, amit a bizottságnak szintén mindenképpen vizsgálnia kell. 

Ugyanis ezek már tények, az Európai Unió ezt támogatásnak határozta meg, amivel 

kapcsolatban indult egy eljárás. Én úgy gondolom, majd a Vidékfejlesztési Minisztérium 

illetékesei számot tudnak adni arról, hogy jelen pillanatban ez az eljárás hol tart, illetve 

milyen irányban folytatják az egyeztetést az Európai Unióval. Ráadásul, én úgy gondolom, 

egy nagyon lényeges körülményt elmulasztottak a kezességvállaláskor, ugyanis nem kapott a 

magyar kormány, a magyar állam megfelelő biztosítékokat, garanciákat arra az esetre 

vonatkozóan, amennyiben az IKR Zrt. olyan helyzetbe kerül, hogy fizetésképtelenné válik; a 

kezességvállalási szerződés alapján akkor a magyar állam azzal az öt kereskedelmi bankkal 

szemben, amelyek a hitelt folyósították - egyébként a hitel összege 6,2 milliárd forint, ennek a 

80 százalékára történt a kezességvállalás - bármiféle garanciát kapott volna.  

Ezzel egy időben információink szerint - és ez nemcsak információ, ezek tények - az 

IKR Zrt. megkezdte a nyereséges ágazatok kiszervezését a cégből. Három ilyen nyereséges 

ágazatról van szó: a gépkereskedés, a műtrágya- és a vetőmagágazat. Ezáltal, én úgy 

gondolom, az a minimális garancia is, ami egy fizetésképtelenné válás esetén a magyar állam 

javára bármiféle lehetőséget biztosított volna a céggel kapcsolatban, megszűnt. Ezért 

kénytelenek voltunk olyan intézkedéseket meghozni az ügyben, amelyek a következőket 

tartalmazzák: tudomásunk szerint az IKR felvette a kapcsolatot Matolcsy miniszter úrral a 

szétválás tekintetében. Én úgy gondolom, nem a bizottság vizsgálati tárgya, hogy ebben 

vizsgálatot folytasson, de nem hiszem, hogy meg tudjuk ezt kerülni, hogy az Agroferttel 

kapcsolatban milyen tárgyalásokat folytatott az IKR Zrt. az elmúlt időszakban. A mi 

intézkedésünk alapján azt kértük Matolcsy miniszter úrtól, hogy függesszék fel a 

tárgyalásokat az IKR Zrt.-vel. A mi jogi álláspontunk az, hogy az IKR Zrt. a kezességi 

szerződés több pontját megszegte, ezért Matolcsy miniszter úrnak azt javasoltuk, hogy a 

kezességi szerződést azonnal mondja fel az IKR Zrt.-vel, illetőleg azt a kormányhatározatot, 

amely erre vonatkozik, vonják vissza, tekintettel arra, hogy azok a feltételek, amelyek abban 

szerepeltek, már nem állnak fenn. Ezeket az intézkedéseket tettük meg. 

Én úgy gondolom, a bizottságnak mindenképpen arra kell választ találnia, hogy miért 

csak az IKR Zrt. vette igénybe ezt a lehetőséget. A mi álláspontunk egyértelmű ebben a 

kérdésben: a KITÉ-t azért tettek be a kormányhatározatba, hogy nevet adjanak a gyereknek, 

miközben a KITE abszolút nem volt rászorulva erre a kezességvállalásra. Ez a 

kormányhatározat kifejezetten az IKR Zrt.-t célozta meg, az IKR Zrt.-nek juttatták oda ezt az 

összeget, és nem vették figyelembe mindazokat a számunkra igen jelentős körülményeket, 

hogy egyrészt semmilyen garanciát nem kapott a magyar állam, másrészt pedig elég szomorú, 

hogy egy többségében offshore tulajdonú cég ilyen jelentős összegeket kapott, még ha 

kereskedelmi bankokon keresztül történt is ez a tranzakció. Ennek alapján arra az álláspontra 

jutottam, hogy az elmúlt 8 év visszaéléseit vizsgáló bizottság elnökéhez kell fordulnom, hogy 

itt, a bizottság előtt próbáljuk tisztázni azokat a körülményeket, amelyek az IKR Zrt.-vel 

kapcsolatosak, ugyanis én úgy gondolom, hogy ez mindenkit érdekel, és az ügyben szereplő, 
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illetve az ügyben eljáró kormánytagokat csak a bizottság tudja meghallgatni, ugyanis nekem 

mint kormánybiztosnak nincs lehetőségem erre, a bizottságnak viszont van erre lehetősége. 

Ezért kértem a bizottság elnökét, hogy ebben az ügyben folytasson vizsgálatot. Köszönöm 

szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Javaslom, hogy hallgassuk meg Gráf Józsefet, mivel 

miniszterként - amennyiben jók az információim - ő vitte be kormányülésre ezt az anyagot, 

utána pedig Veres János urat, aki mint társelőterjesztő, ha fogalmazhatok így, szintén jegyezte 

ezt az előterjesztést. Úgyhogy akkor parancsoljon, miniszter úr! 

 

Gráf József volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 

GRÁF JÓZSEF volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Tisztelt Bizottság! 

Elöljáróban szeretném elmondani, hogy nem lehet kiragadni az IKR garanciáját azon 

körülmények közül, amelyek között dolgoztunk ebben az időszakban. Önök is ismerik és 

tudják, hogy a pénzügyi és a gazdasági válság Magyarországon is azt eredményezte, hogy a 

bankok a hitelezésüket erőteljesen visszafogták. A következő intézkedéseket tettük:  

Az első az volt, hogy összehívtuk a mezőgazdasági hitelezéssel foglalkozó bankok 

vezetőit, rendszeresen találkoztunk velük ebben az időben, negyedévente, félévente, vagy én 

vagy a szakállamtitkár úr vezette ezeket a megbeszéléseket. Elmondtuk nekik, hogy a 

mezőgazdasági ágazat egy speciális ágazat, és az általános válság kevésbé érinti az 

agrárágazatot, mind például az autóipart, az építőipart vagy a bankszektort, nincsenek 

értékesítési problémáink, hiszen 5 milliárd euró fölötti exportot bonyolítunk, és gyakorlatilag 

1,5-2 milliárd a pozitív szaldónk, a külkereskedelmi szaldónk, amit nagyon kevés ágazat tud 

megvalósítani; az ágazatok közül a mezőgazdaságban a legkevesebb a felszámolás, és 

viszonylag stabil a helyzetünk, és ha innen kivonják a finanszírozási lehetőségeket, akkor 

kerülünk mi is válságba. Tehát ez az egész garanciakörnek az alapvető gazdasági oka. A 

banki válasz az volt, hogy a bankokat is erőteljesen érinti a pénzügyi válság, ez magával hozta 

a hitelkeretek szűkítését, és ez alól a szűkítés alól a mezőgazdaságot sem tudják teljes 

egészében kivonni. A másik ok, hogy a bankok egy része beszállt a gabona-közraktározásba, 

és a kezdeti magas ár utáni zuhanás után komoly veszteségeket szenvedtek el. Ez volt az a két 

probléma, amellyel ők a pénzügyi keretek szűkítését indokolták. Ennek ellenére, ahogy 

mondtam, rendszeresen találkoztunk, és próbáltunk megoldást keresni.  

Ilyen volt a Fejlesztési Bankkal folytatott tárgyalásunk, amelyen három 

hitelkonstrukciót dolgoztunk ki: ilyen volt a forgóeszközhitel, a fejlesztésekhez az EMVA-

hitel, és ilyen volt a tész-hitel. Ezek a gazdaságok egy részének megoldást jelentettek, a másik 

részének viszont nem jelentettek megoldást, és szeretném hangsúlyozni, hogy elsősorban 

azoknak nem jelentett megoldást, amelyek integrátorokhoz kapcsolódtak, és az integrátorokon 

keresztül jutottak növényvédő szerhez, vetőmaghoz, műtrágyához és egyéb input anyagokhoz. 

Ezért kerestünk olyan megoldást, amely mindenki számára valamilyen megoldást jelent. 

Ebben a helyzetben nemcsak az IKR és a KITE, hanem közel 10 kisebb integrátorszervezet 

keresett meg bennünket ugyanezekkel a problémákkal. Nyilvánvaló, hogy kormányülés elé az 

ő problémájuk azért nem került, mert nem érte el azt az összeghatárt a garancia mértéke, 

amelyhez kormánydöntést kell hozni, ezért a szakállamtitkár úr a garanciát nyújtó cégekkel 

tárgyalt, és ezek közül, aki hitelképes volt és akinél a garanciafeltételeket a garanciát nyújtó 

biztosítottnak látta, így jutottak garanciához. Tehát nem egy cégről, nem két cégről, hanem 

tízen fölüli integrátori számról van szó, ahol ezt a problémát valamilyen módon meg kellett 

oldani.  

Ekkor döntöttünk úgy, hogy megkeressük a kormányt a két nagy integrátorcég 

garanciaügyében, és szeretném itt egyértelművé tenni, hogy a megkeresés mind a két fél 



- 8 - 

részéről megtörtént, tehát nem csak az IKR részéről, és nem töltelékszerepet töltött be a másik 

integrátor. Azt, hogy miért nem vette igénybe, majd nyilván elmondja a vezérigazgató úr, de 

ennek van egy nagyon alapvető oka, ugyanis a közhiedelemmel ellentétben a garanciának ára 

van, méghozzá igen jelentős felára van a garanciának, amit a garanciát igénybe vevőnek ki 

kell fizetnie, és nyilván az indulási folyamattól a végéig ha valaki meg tudja oldani 

kereskedelmi bankokon keresztül, vagy olyan egyezséget tud kötni a hitelezőkkel, hogy nem 

kell neki pluszfelárat fizetnie a garanciáért, akkor ezt nem veszi igénybe. Ez történt ebben az 

esetben: a KITE talált más megoldást, és gyakorlatilag ezért nem vette igénybe ezt a hitelt.  

Azt szerettem volna ezzel a rövid bevezetővel elmondani, hogy nem IKR-speciális 

problémarendezésről volt szó, hanem több mint 10 integrátor gondjainak a megoldásáról, és 

ezek a termelők másként nem jutottak volna hitelhez.  

Azt is szeretném elmondani, hogy ilyen esetben mi mindig úgy kormányoztunk, és azt 

próbáltuk megoldani a mezőgazdasági minisztériumban, hogy a hozzánk fordulóknak 

segítsünk. Ahogy elhangzott, ez nem egy pénzügyi segítség volt a két cégnek, illetve a 

többinek, a 10-11 cégnek, hanem ez - ahogy azt a zsargonban mondják - pántlikázott pénz 

volt, amit arra lehetett felhasználni, hogy az integrációs tevékenységet folytassák.  

Ezen kívül még azt is szeretném elmondani, hogy semmilyen kár nem érte a magyar 

államot - ez nagyon fontos -, mert ez a hitelgaranciát senki nem kérte le. Kár akkor keletkezik, 

ha valaki él a lehívás lehetőségeivel, de ez sem ilyen egyszerű, mert - ahogy említettem - 

ezeket az összegeket egy határozott célra lehetett felhasználni, és ezt igazolniuk kell a 

felhasználó cégnek és a bankoknak. Én tehát azt gondolom, hogy ebben az esetben semmilyen 

kár nem történt. 

Az meglepett, amit a biztos úr mondott, hogy nem a normál menetrendben készült az 

előterjesztés, mert erről nekem más tudomásom van. Jelenleg természetesen nem állnak 

rendelkezésemre az aktapéldányok és az elindított iratok, de mivel ez egy közel kéthónapos 

folyamat volt, folyamatos egyeztetésekkel a Pénzügyminisztériummal és az Igazságügyi 

Minisztériummal, én azt gondolom, hogy normál menetben, teljes egészében a törvényességet 

betartva készült ez. Azt, hogy mi került szakállamtitkári elé, és mi nem, azt a Miniszterelnöki 

Hivatal dönti el a dolog súlyánál fogva, de mi mindenkivel - e tekintetben most a 

szakállamtitkár úrra direkt rákérdeztem - lefolytattuk a szükséges egyeztetést, tehát úgy 

gondolom, a mi részünkről körültekintően jártunk el.  

Én tehát azt gondolom, ennek a szellemében végeztük a munkánkat, és semmi olyan 

törvényességi aggály nem merült fel idő közben, amely ezzel a hitelnyújtással, 

garancianyújtással jogi értelemben megkérdőjelezhető lett volna. Hangsúlyozom, hogy a 

normál menetrend szerint, minden egyeztetést betartva végeztük el ezt a feladatot, és nem egy 

cégre, a kormány elé kerülésnek az volt a lényege, hogy az IKR és a KITE azért volt érintett, 

mert az összeg nagysága miatt oda kellett vinnünk, egyébként nem kellett volna a kormány 

elé vinnünk a garancia kérdését, az övéket is megoldottuk volna garanciás cégekkel. 

Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani. 

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Veres János az akkori Pénzügyminisztérium vezetőjeként 

szintén részt vett ebben. Amennyiben ki kívánja egészíteni, akkor megadom a szót. 

 

Dr. Veres János volt pénzügyminiszter 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Tisztelettel köszöntök mindenkit! 

Elsőként szeretném azt rögzíteni, hogy az elnök úr engem erre a bizottsági ülésre nem hívott 

meg, amit csak sajnálni tudok. A magam részéről a Mezőgazdasági bizottság titkársága 

aláírással kaptam egy e-mailt, amelyben hivatkoznak dolgokra, de nem címezték meg, név 

szerint nem szólítanak meg - ilyen értelemben eléggé furcsa, ami itt most zajlik. Azt tudom 
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tehát mondani, hogy legalább betarthatnák a formáját annak, hogy ha ilyen ügyben valakit 

meg akarnak hívni, akkor hívják meg.  

A második megjegyzésem… 

 

ELNÖK: Egy pillanat, akkor itt ezt tisztázzuk, jó?  

 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Tisztázzuk! 

 

ELNÖK: A címzett: janos.veres@parlament.hu e-mail címre a Mezőgazdasági 

bizottság titkársága küldött egy levelet: „Tisztelt Meghívott! Győrffy Balázs elnök úr 

megbízásából tájékoztatjuk, hogy az Elmúlt 8 év kormányzati visszaéléseit vizsgáló 

albizottság 2011. június 21-én, 9 órakor, a Képviselői Irodaház 515. számú tanácstermében 

meg kívánja önt hallgatni az IKR Zrt. állami kezességvállalása témájában. Részvételére 

feltétlenül számítunk. Amennyiben a kitűzött albizottsági meghallgatáson való megjelenése 

halaszthatatlan akadályba ütközik, kérjük, jelezze…”, nem olvasom végig, et cetera. 

Amennyiben ez önnek nem meghívás, akkor ezt nem kommentálom, köszönöm.  

 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Ön aláírta ezt a meghívót, uram? Nem. 

 

ELNÖK: A megbízásomból… 

 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Nem, nem, bocsánat… 

 

ELNÖK: A megbízásomból a kollégáim elküldték.  

 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Kérem szépen, az ön… 

 

ELNÖK: Miniszter úr, ez nevetséges! Szerintem térjünk a tárgyra.  

 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Lehet, hogy az ön számára ez nevetséges, 

a számomra nem nevetséges.  

 

ELNÖK: Jó.  

 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Tehát rögzítem még egyszer az első 

pontban azt, amit elmondtam: úgy gondolom, hogy ha már meg akarnak hallgatni, akkor 

méltasson arra engem, hogy küld egy tisztességes meghívót. Mivel nem küldött ilyet, ezért 

szóvá tehetem, úgy gondolom.  

Második pont: a Gráf miniszter úr által elmondottakkal teljes mértékben egyetértek, 

azt kiegészíteni nem kívánom.  

Harmadik pont: rendkívüli mértékben sajnálom, hogy itt a felvezetőben Budai úr 

részéről olyan kifejezések hangzottak el, amelyek egészen elképesztőek. A kormányhatározat 

születéséről elképzeléseik vannak, ezeket az elképzeléseket ismerteti itt a bizottság ülésén, 

majd olyan kifejezést használ, hogy az IKR-nek juttatták oda ezt az összeget. Tényszerűen, 

azt gondolom, hogy valótlanságot állít, kár ilyeneket mondani, tényszerűen kellene 

megközelíteni a kérdéseket. Az én ismereteim szerint a kormány részéről semmilyen összeget 

senki nem juttatott oda senkinek. Ez a megállapítás először.  

Másodszor: a kormányhatározat születéséről szerintem önök pontosan tudják, hogy 

hogyan született, hiszen az önök lehetősége áttekinteni a kormányzati közigazgatás irattárában 

szereplő mindenfajta feljegyzést, előterjesztést, részanyagot, megjegyzést, nem tudom 

mailto:janos.veres@parlament.hu
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pontosan mit, ami dokumentálásra került. Az én ismereteim szerint ez egy mintegy két 

hónapig tartó előkészítés eredményeképpen került a kormány elé, ennek során több 

egyeztetésre került sor, amelyre én visszaemlékszem. Ezekkel a papírokkal én természetesen 

nem rendelkezem, nem is szükséges, hogy rendelkezzem, ebből következően aki megnézi az 

irattárat, az pontosan tudja azt, hogy egy igen alapos, igen körültekintő előkészítő munka 

előzte meg ennek a kormányhatározatnak a megszületését. Éppen ezért úgy gondolom, hogy 

ha valaki ezt áttanulmányozta, akkor pontosan tudhatja azt, hogy az én ismereteim szerint 

semmilyen költségvetési összeget senki nem adott senkinek, az én ismereteim szerint mind a 

mai napig a vállalt garanciából senki nem hívott le semmit, és úgy tudom, hogy annak idején 

a szerződő fél befizette a költségvetésbe azt az összeget, amelyet ezen garanciavállalásért 

kötelezettségként be kellett fizetnie.  

Én csak arról tudok itt most bármit is nyilatkozni, hogy az én ismereteim szerint az 

érvényes jogszabályok szerint történt az előkészítés, és az érvényes jogszabályok szerint 

született meg a kormány határozata. Semmifajta más információm ezzel kapcsolatban nincs, 

ezért mindaddig, amíg ezzel kapcsolatban számomra valaki mást nem tud dokumentálni, 

addig ezt az álláspontomat fenntartom. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  

 

Gráf József volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kiegészítése 

GRÁF JÓZSEF volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Nem reagáltam 

egy kérdésre, bocsánat, a jegyzeteimet átnézve, elnézést! Az EU-s garancia ügyére szeretnék 

reagálni - felírtam, de valahogy elkerülte a figyelmemet. Ennek nem az a következménye, 

hogy az EU elmarasztal bennünket. Az EU kizárólag azt nézi, hogy az adott garanciának vagy 

hitelnek van-e támogatási tartalma, ezt pedig egy képlet alapján számolják ki, hogy nemzeti 

banki kamat, itthoni kamatviszonyok, és akkor megállapítják, hogy mondjuk ez 8 százalék. 

Ebben vita szokott lenni az Európai Bizottság és köztünk, hiszen mi nyilván nem szeretnénk a 

saját termelőinket a garanciaköltségen kívül még magasabb teherrel sújtani, ebben vita 

szokott kialakulni; ilyenkor közli az Európai Bizottság, hogy szerinte ez a 8 százalék kevés, és 

8,5-nek kell lennie a hitelnek. Semmilyen büntetés és egyéb következménye nincs ennek, 

ilyenkor módosítani kell a szerződést, és az erősebb elve alapján azt kell elfogadni, amit az 

EU mond. Ez számtalanesetben előfordult - és a fordítottja is, hogy magasabb volt az általunk 

vagy a Pénzügyminisztérium és az Igazságügyi Minisztérium által számított kamatmarge-nál 

a miénk. Ilyen esetben tehát nem büntetést ad az Európai Bizottság, hanem utasítja a 

tagállamot, hogy változtassa meg a kamat százalékát. Elnézést kérek, ezt elfelejtettem 

elmondani.  

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Szeretném megkérni a Vidékfejlesztési Minisztérium, 

majd a Nemzetgazdasági Minisztérium - mint a PM jogutódja - képviselőjét, hogy az őáltaluk 

ismert tényeket röviden ismertessék a bizottsággal.  

 

Dr. Szentirmay Zoltán (Vidékfejlesztési Minisztérium) 

DR. SZENTIRMAY ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelettel és 

szeretettel üdvözlöm a bizottság jelen lévő tagjait, illetve a meghívottakat. Szentirmay Zoltán 

vagyok a Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében, Feldman Zsolt helyettes államtitkár 

úr képviseletében jöttem. Én a tényekre szeretnék ebben az ügyben szorítkozni.  

A tények azt mutatják, hogy valamikor 2008 végén az IKR Zrt. levélben megkereste a 

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, és nehéz anyagi helyzetére hivatkozva a 
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kedvezményes hitelhez jutás lehetőségét vetette fel, majd ezt módosított formában 

megismételte, és erre készült egy kormány-előterjesztés a Földművelésügyi és 

Vidékfejlesztési Minisztérium berkein belül. Ezt a kormány-előterjesztést 2009. február 10-én 

a gazdasági kabinet tárgyalta, majd 2009. február 11-én az egyebek vagy különfélék napirendi 

pont alatt a kormány, és el is fogadta. Ennek eredménye lett ez az ominózus 

kormányhatározat, amely biztosította az IKR Zrt. részére a hitelek felvételét.  

Ahogy ez megtörtént, az Európai Bizottság sajtóhírekre hivatkozva - ez 2009 

májusában volt - megkereste a minisztériumot, rákérdezett a kormány garancianyújtásának a 

körülményeire, és kérte a minisztériumot, hogy tisztázzák, hogy ennek az ügyletnek van-e 

támogatástartalma vagy nincs. Ugyancsak 2009 májusában a minisztérium szakállamtitkára 

válaszolt az Európai Bizottságnak, amely válaszban leírta, hogy megítélése szerint nincsen 

támogatástartalma az ügynek. 2009 júniusában aláírásra került a kezesi megállapodás, majd 

ugyancsak júniusban a Bizottság újabb levelet írt, miszerint a minisztérium válasza számára 

nem kielégítő, ahhoz, hogy megállapítsuk, van-e támogatástartalma az ügynek, több mindent 

kell vizsgálni. Valóban, ez egy összetett képlet alapján történik, ezt most részleteiben nem 

akarom ismertetni. A támogatástartalom-számítás függ a leszámítolási kamatlábtól, függ a 

ténylegesen megfizetett kamatlábtól, függ tulajdonképpen a cég adósminősítésétől, banki 

besorolásától, illetve függ a fedezetektől, biztosítékoktól, amelyeket a hitel mögé fel tud 

sorakoztatni. Pontosan ezekre kérdezett rá az Európai Bizottság, hogy milyen fedezeteket vont 

be az IKR Zrt. a hitel mögé, amire a minisztérium azt a választ adta, hogy külön fedezetek 

kikötése nem szükséges, hiszen ez egy kormánygarancia, és amennyiben - ha úgy tetszik - 

bedől a hitel, és a garancia lehívásra kerül, akkor az IKR Zrt. teljes vagyonával áll a követelés 

mögött, ami adók módjára behajtandó. Ezt az érvelést így, ilyen formában a Bizottság 

továbbra is vitatta, a részleteivel nem akarom untatni a jelenlévőket, de több levélváltás 

történt a Bizottság és a minisztérium között, a Bizottság mindig további információkat kért a 

cég gazdálkodásáról, s a többi, s a többi, a fedezetek köréről. Ez így ment egészen 2009 

végéig. Akkor egy nagyobb dosszié került kiküldésre Brüsszelbe, amely az IKR Zrt. 

gazdálkodási számait és részletesebb üzleti folyamatait is bemutatta a Bizottság számára. 

Majd egy hosszabb szünet után, 2010 augusztusában a bizottság újabb levelet írt immár a 

Vidékfejlesztési Minisztérium részére, amelyben azt közölték, hogy továbbra sincsenek 

meggyőződve arról, hogy ennek nincs támogatástartalma, sőt inkább arról vannak 

meggyőződve, vagy majdnem biztosan állíthatják a megismert körülmények alapján, hogy 

ennek igenis van támogatástartalma, és kérik, hogy pótlólag nyújtsuk be az IKR Zrt. 

adósminősítését, amit korábban a bankok a banktitokra való hivatkozással megtagadtak. Ezt 

mi a cégtől elkértük, és ez alapján a Bizottságnak a hiányzó adatokat idén szeptemberben 

megküldtük. (Közbeszólások: Tavaly!)  

Mihelyst ezt a bizottság megismerte, tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy pozitívan 

állt ahhoz az ügyhöz, hogy a VM részéről már nem azt az álláspontot hangoztattuk, hogy 

nincsen támogatástartalma az ügynek - mert ez nyilvánvalóan megdőlt -, hanem kerestünk 

egy, ha úgy tetszik, kompromisszumos megoldást, amit ebben a helyzetben lehetett, csodák 

csodájára a Bizottság igen pozitívan és majdhogynem az IKR számára baráti módon kezdett 

az ügyhöz állni, és felajánlott egy olyan lehetőséget, hogy pótlólagos díjmegfizetés mellett 

olybá veszi, hogy ez az EU-s versenyszabályokkal összeegyeztethető garanciavállalás lesz, de 

természetesen pótlólagos díjat kell megfizetnie az IKR Zrt.-nek. Ennek minimálisan évi 

2 százaléknak kell lennie legalább, ez a lehető legkedvezőbb, ami szóba jöhet. Az eredeti 

kezesi megállapodás alapján egyszeri 2 százalékról beszélünk, a Bizottság azt mondta, hogy 

ez nem egyszeri 2 százalék, hanem minimum a futamidő egészére vetítve 2 százalék. Ez a - ha 

úgy tetszik - megállapodási javaslat született az Európai Bizottság részéről. Ezt a magyar 

kormány megtárgyalta, úgy döntött, hogy a 2009 februári kormányhatározatot módosítani 

szükséges, és azt mondta a magyar kormány, hogy úgy kell módosítani az IKR Zrt.-vel a 
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kezesi szerződést, hogy annak vagy ne legyen támogatástartalma, vagy a közösségi 

szabályokkal összeegyeztethető mértékű támogatástartalma legyen, vagyis a közösségi 

szabályokkal, az EU-s versenyszabályokkal összeegyeztethető kondíciókat kell hogy 

tartalmazzon.  

A kormány ezen határozata meghozatalakor úgy is döntött - és ezt megtehette 

természetesen -, hogy a megállapodást egy offshore hátterű céggel ilyen formában nem 

kívánja megkötni. A költségvetési törvényt megalapozó adótörvények, az úgynevezett 

salátatörvény, a 2010. évi CLIII. törvények között vannak olyan szabályok - a kormány ezt 

megalkotta -, amelyek lehetővé teszik az offshore háttér adókedvezmények igénybevétellel 

történő megszüntetését, tehát ha úgy tetszik, egy méltányos kivonulást az offshore cégből, 

vagyis a belföldi személy tulajdonos kivásárolhatja az offshore tulajdonost, és ehhez 

mindenféle adókedvezményt vehet igénybe. Mi erre felhívtuk a cég figyelmét, hogy: a) a 

Bizottság pozitívan áll az ügyhöz, van egy megállapodási lehetőség; b) a kormány ezt az 

offshore háttér megszüntetéséhez köti.  

A történet jelenleg itt tart, erre nem kaptunk választ az elnök úrtól, viszont érkezett 

egy levél Matolcsy miniszter úrhoz, amelyben az IKR Zrt. azt kéri, hogy a kezesi szerződés 

értelmében a gazdasági minisztérium járuljon hozzá a cég szétválásához és darabokban 

történő értékesítéséhez. Ez a megítélésünk szerint, ha úgy tetszik, egy csavar az ügyben, ami 

korábban ilyen formában nem volt ismert előttünk, tekintettel arra, hogy korábban ugyan 

voltak hírek arról, hogy az IKR befektetőkkel tárgyal, a cég is tájékoztatta a minisztériumot 

erről, de ismereteink szerint korábban egy kisebbségi pakett eladásáról volt szó, és 

tulajdonképpen most, tavasszal értesültünk arról, hogy most már nem erről van szó, hanem a 

cég bizonyos üzletágainak a leválasztásáról és értékesítéséről. Természetesen akkor 

rendelkezni kell arról, hogy a kormánygaranciával biztosított hitelnek ki lesz, ha úgy tetszik, a 

jogutódja, és ezt az IKR úgy jelölte meg, hogy a gépkereskedelemmel foglalkozó maradék 

üzletág fogja ezt továbbvinni, és az inputanyag-kereskedelemmel és az integrátori 

tevékenységgel foglalkozó, leváló üzletágat meg - nem tudom én - per- és tehermentesen 

értékesíteni kívánja. Ennek a mérlegelése, hogy ehhez hozzájárul-e vagy sem, nyilván a 

Nemzetgazdasági Minisztérium hatásköre. Ezzel nyilvánvalóan egy új helyzet keletkezett, 

amiről az Európai Bizottságot értelemszerűen tájékoztatnunk kell, brüsszeli vonalon az ügyet 

mindenféleképpen le kell zárni. Ebben az esetben olybá kell venni, hogy a gépkereskedelmi 

üzletág kapja, ha úgy tetszik, a kormánygaranciát, amiről, én úgy tudom, eredetileg nem volt 

szó, tehát ez egy új, teljesen új helyzet, ami megoldást igényel.  

Jelenleg itt tartunk, egyelőre ennyit tudok mondani. Hogyha vannak további kérdések, 

azokra megpróbálok - esetleg kollégáim segítségével - válaszolni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönjük szépen. Hogyha az NGM részéről van kiegészítés, akkor azt 

meghallgatnánk.  

 

Dr. Kőrösmezei Csaba (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Tisztelettel 

köszöntök mindenkit! Kőrösmezei Csaba vagyok, az NGM főosztályvezetője. Rövid leszek, 

tudniillik az IKR-rel kapcsolatos ügyeket a minisztériumunk egyelőre vizsgálja, döntés még 

nem született, tehát minisztériumi álláspontról most ilyenképpen nem tudok még tájékoztatást 

adni. Ez különösen azért van, mert az IKR-ügy kapcsán több mindent párhuzamosan, 

egyszerre kell vizsgálnunk.  

Természetesen megkaptuk a kormánybiztos úr megkeresését, arra a választ most 

véglegesítjük, és megadjuk. Ugyanakkor itt van az említett díjmegállapodás-módosítás, 



- 13 - 

közben jött a szétválási kérelem, egy támogatási kérelem, úgyhogy ezeket egy csomagban, 

egyszerre kell kezelnünk. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Gőgös képviselőtársam jelezte, hogy elfoglaltságai miatt 

szeretne soron kívül szót kérni, és ezt akceptálom.  

 

Gőgös Zoltán (MSZP) hozzászólása 

GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Igen, én azért kértem szót - és elnézést kérek, de át kell 

mennem a Parlamentbe -, mert itt felmerült, hogy milyen egyeztetések előzték meg ezt a 

történetet. Ez egy nagyon hosszú folyamat volt. A kormány elé két módon kerülhetett 

előterjesztés az akkori rendszerben - miután a közigazgatási dolgokért én voltam a felelős, 

tudom -: vagy normál közigazgatási államtitkári értekezlet után, vagy pedig közvetlenül a 

gazdasági kabinet után, attól függően, hogy milyen jellegű témák voltak, de azért ha valaki 

megnézi az akkori felállást, pontosan látja, hogy a gazdasági kabineten ugyanúgy ott volt 

minden szereplő, az volt az a fórum, amely elsősorban gazdasági ügyekben hozta meg az 

előterjesztéseit, tehát ő tette rá a pontot, főleg akkor, hogyha mondjuk több minisztérium volt 

az előterjesztő, itt is nyilván minimum két minisztérium volt az előterjesztő. Tehát az, hogy 

nem volt közigazgatási egyeztetésen, nem azt jelenti, hogy nem voltak a szabályok, azok a 

szabályok, amelyek akkor elő voltak írva, betartva.  

A minisztériumban ez nagyon sokszor téma volt, csak megerősíteni tudom a miniszter 

urat, én magam is tárgyaltam integrátorokkal több ügyben, hiszen nyilván nem tudott mindig 

mindennel ilyen értelemben foglalkozni, akik kifejezetten kérték, főleg alföldi integrátorok, 

hogy ha nem tudjuk őket valamilyen módon bankhitelekhez segíteni… Mert ott úgy történt - 

hogy mindenki értse -, hogy bejött a válság, korábban volt egy likvid hitele mondjuk egy 

integrátornak, forgóeszközhitele 2 milliárd forint vagy 1 milliárd forint, és akkor a bank 

közölte vele, hogy azt lecsökkenti annak 20 százalékára. Innentől kezdve az összes 

finanszírozás borul, azt hiszem, Balázs, neked sem kell mondanom, hogy ez mit jelent. Tehát 

volt egy cég, amely termelőkkel szerződött, hogy majd biztosítja a termelés feltételeit, és ők 

majd a terménnyel fizetnek - mert a termelőnek meg egyáltalán nem volt hitelfedezete, mert 

azt is tudni kell, hogy abban az időben az, hogy főleg egy kistermelő bemenjen a bankba, és 

azt mondja, hogy neki most gázolajra meg műtrágyára meg egyébre kell pénz, az kizárt dolog 

volt, tehát onnantól kezdve becsukhatta a kaput. Ezért voltak ezek a közvetítő rendszerek, 

amire lehet azt mondani, hogy jó vagy nem, vagy hogy kinek volt ezen haszna meg kinek 

nem, de a rendszer így működött, és hosszú évek óta így működött. És akkor az integrátorok 

jelezték, hogy ha nem kapnak valamilyen segítséget, akkor onnantól kezdve nem megy ez a 

fajta hitelezés - mert ők hiteleztek gyakorlatilag, hogy mindenki értse, tehát ők 

előfinanszírozták a termelést. Csak abban az esetben, ha valakinek kellett 500 millió forint 

hitelhez garancia, akkor ahhoz nem kellett semmiféle kormánydöntés, annak megvolt a 

normál eljárásrendje, hogy a Garantiqua vagy bármelyik hitelgarancia zrt. beállt mögé 

ugyanúgy 80 százalékos készfizető kezességgel, és innentől kezdve nyilván bizonyos 

feltételekkel meg bizonyos díjak ellenében ezt megkapta. De én nem tudok egyről sem, ahol 

ez problémát okozott volna, mert nagyjából, ahogy én ismerem ezt a vonalat, azért a zöme 

talpon maradt, hál’ istennek. Az, hogy óvatosabb lett, lettek meg nyilván azért ők is máshogy 

kezelték a dolgokat a finanszírozásban, az teljesen nyilvánvaló.  

Az a baj, hogy most, két évvel később akarunk egy szituációt elemezni, amit csak 

abban az adott pillanatban lehetett volna elemezni, hogy most mikor tettünk jót, és miután itt a 

Mezőgazdasági bizottság… Hozzáteszem, a két kormánypárti tagja, aki termelő, nincs is itt 

egyébként; ami érdekes, mert ők erről nyilván többet tudnának, hiszen őket is finanszírozták, 



- 14 - 

ők biztos nem mondanák azt, hogy ez egy nagy hülyeség volt, hogy akkor a minisztérium 

mondjuk gyorsan próbált lépni, és nem a semmiért lettek azok a tész-hitelek.  

Egyébként, csak mondom, Gyula, a Mórakertet ugyanúgy vizsgálhatod, annak azóta 

már a Fidesz vagy a Fidesz-kormány is adott támogatást, ott semmivel nem volt más helyzet, 

ott több ezer... (Dr. Budai Gyula: Meg Pápát is.) Azt is, nyugodtan, a Pápai Hús Rt.-t is lehet 

vizsgálni. Tehát ezek azok az ügyek, amelyeket ha valaki tisztán és az uniós szabályok 

alapján próbál kezelni, akkor soha semmiféle nemzeti segítséget bizonyos bajban lévő 

ügyekben nem lehetne adni, hogyha mindenki csak leülne a papír mellé, és nem azt néznék, 

hogy kell-e ezer munkahely, tönkremenjen, ne menjen. Meg lehet nézni nyilván. Aki akkor a 

döntéseket meghozta, azért került abba a pozícióba, hogy természetesen a jogszabályok 

betartása mellett, de döntsön, és nem csak azért ment be a minisztériumba, hogy 

elkávézgasson, meg felvegye a fizetését.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Most Balogh Csaba elnök úrnak adom meg a szót, és 

megkérem, hogy pár szóban mondja el, az ő nézetükből hogy történt ez az egész, valóban 

kértek-e segítséget a minisztériumtól, amennyiben kértek, később miért nem vették igénybe, 

tehát segítsen egy kicsit tisztábban látni a dolgok között. 

 

További tájékoztatók 

Dr. Balogh Csaba (KITE Zrt.) 

DR. BALOGH CSABA, a KITE Zrt. elnöke: Tisztelt Bizottság! Azt hiszem, a 

legkevésbé vagyunk érintettek ebben az ügyben. 2009 január végén volt egy tárgyalásunk a 

szakállamtitkár úrral, ahol felvetődött annak a lehetősége, hogy az ágazat számára egy 

10 milliárdnyi kormánygarancia-keret indulhat el, és ezt kétfelé gondolja a minisztérium 

osztani: az egyik fele az IKR-é, a másik fele a KITÉ-é lenne. Ezt a lehetőséget 

megköszöntem, és azt kértem, hogy bizonyos idő eltelte után, amikor a finanszírozó 

bankokkal egyeztetek ennek a lehetőségéről, akkor visszamegyek a válasszal. Ez rövid időn 

belül, azt hiszem, négy napon belül megtörtént, az adatokat, amelyeket az előterjesztéshez 

szolgáltatnunk kellett, írásban megadtuk a minisztériumnak, és utána a kormányhatározat 

megszületett. A kormányhatározat az akkori szabályok szerint egy évig volt érvényes a 

kihirdetéstől számítva, tehát a kedvezményezettnek egy éve volt arra, hogy eldöntse, él-e 

ezzel a lehetőséggel vagy sem. Miután az a válság tényleg kemény volt, az a válság a nagy 

pénzügyi kockázatokat vállaló integrátorok számára tényleg veszélyt is hordozott magában, 

ezért kellett nekünk komolyan megvizsgálnunk, hogy igénybe vesszük-e a kormánygaranciát 

vagy sem. Úgy alakult a finanszírozó bankokkal a kapcsolatunk, hogy menet közben kiderült, 

hogy nincs rá szükségünk, saját forrásokból, saját kockázatra meg tudjuk oldani a 

finanszírozást, és ezért nem is kezdeményeztük a tényleges szerződések megkötését. Idő 

közben kaptunk a Pénzügyminisztérium szakállamtitkárától egy levelet, amelyben azt írta, 

hogy új kormányrendelet leszűkítette az egyéves határidőt 6 hónaposra, ennyi az igénybevétel 

lehetősége, és ekkor, július hónapban tájékoztattuk a Pénzügyminisztériumot, hogy 

köszönjük, nem kívánjuk igénybe venni ezt a kezességi lehetőséget.  

Ennyit tudok mondani.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. És akkor Szaxon vezérigazgató úr, ha vázolná az ő 

nézetükből a történeteket! 
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Szaxon József Attila (IKR Zrt.)  

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Nem ismerem a bizottsági 

szokásokat, hogy lehet-e itt kérdezni, de én legelőször is Budai úrtól szeretném megkérdezni, 

hogy úgy gondolja-e, hogy a Magyar Nemzetben VI. hó 10-én megjelent nyilatkozata még 

most is úgy van. Ez az „így az állami garanciával odajuttatott 6,2 milliárd egy külföldi 

offshore cégbe vándorolt át” című mondat… 

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Bocsánat, nem az én bizottsági meghallgatásom 

van, hanem az öné.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Azért kérdeztem, hogy 

lehet-e kérdezni, de ez egyértelműen valótlanság, és felháborító, csak ennyi.  

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Rendben van, de nem az én meghallgatásom 

van, és nem én vettem fel, hanem az ön cége szerintem, nem? (Szaxon József Attila 

közbeszól.) 

 

ELNÖK: Egy kis rendet azért vágnék… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: …Úgy történt az egész, 

hogy… 

 

ELNÖK: Egy pillanat! 

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Nem az én cégem kapott garanciát, mert nekem 

nincs cégem, hanem az ön cége… 

 

ELNÖK: Uraim…! 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Nem az én cégem. Az IKR 

valóban kapott… 

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Az IKR, így van, így van! 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: …állami készfizető-

kezességet, nagyon jó volna, ha a tényeknél maradnánk.  

 

ELNÖK: Szaxon úr, egy pillanatra! Nem kocsmai beszélgetésen vagyunk… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Nem azon, így van.  

 

ELNÖK: Így van, tehát ha én azt mondom, hogy legyenek kevesek abbahagyni, akkor 

abbahagyják, és amikor szót adok, meg folytatják. (Szaxon József Attila közbeszól.) Nem 

azért, mert én ezzel szeretnék visszaélni, hanem mert nekem ez a feladatom jelen esetben. 

(Szaxon József Attila: Értem.) Jó? Én megkérem önt, hogy akkor a kezdetektől vázolja fel, 

hogy ön és az önök cége hogyan élte meg ezt.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: A mi cégünk úgy élte ezt 

meg, hogy 2009 végén nagyon komoly pénzügyi nehézségekbe kerültünk. Ennek két oka volt. 

Az egyik oka az volt, hogy a bankoknál, több banknál volt akkor egy speciális 
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devizaspekuláció, ezt a K&H Banknál úgy hívták, hogy profitmax, és sajnos a pénzügyi 

munkatársaink beleszerződtek ebbe a dologba, úgy, hogy tulajdonképpen a vállalat felső 

vezetése nem tudott róla. 2008 vége felé, amikor nagyon boldogok voltunk, mert az egy jó év 

volt, nagyon komoly nyeresége lett volna a cégnek, akkor jött a K&H Bank, hogy legyünk 

olyan kedvesek pótfedezetet leadni, mert ebből a konstrukcióból nekünk igencsak komoly 

veszteségünk fog származni. Alaposan megnéztük ezt a konstrukciót természetesen utána, én 

azonnal kértem a pénzügyi felügyeletet, hogy vizsgálja ki ezt az esetet, ugyanis körülbelül 

100 milliárdot vitt el az országból ez a…, nem tudom, nem akarok minősíteni, mert én nem 

vagyok olyan bátor, de úgy volt, hogy közben meg lehet nézni, hogy rá egy évre a Deutsche 

Bank London kapott a pénzügyi felügyelettől egy 90 milliós bírságot, hogy ebben az 

időszakban eltérítették a forintárfolyamot. Ennek az volt az eredménye, hogy azok a 

nyomorultak - mint mi is voltunk, benne volt a HungaroControl, egy csomó erdészeti cég 

benne volt - elvesztették a milliárdjaikat, a bankok szépen kivitték az országból, és ezért 

kapott a kivitt összegnek körülbelül egytized százaléka büntetést a Deutsche Bank. Ez a 

helyzet a mai napig így áll, és hogyha ilyen visszaéléseket kellene vizsgálni - mindjárt azt 

fogja mondani, hogy tanácsokat ne adjak, de adok -, a banki visszaéléseket is kellene 

vizsgálni. Na mindegy! Ez okozott nekünk 3,8 milliárd forint veszteséget. Ez egy óriási 

veszteség.  

A másik veszteségforrás pedig az volt, hogy mi a repcét felvásároltuk a termelőktől az 

akkori igen magas repceárakon, kifizettük, becsülettel helytálltunk, hiszen több ezer 

termelővel volt finanszírozási szerződésünk - köztük rengeteg magoszos termelővel is, mint 

ami itt elhangzott -, tehát kifizettük a repcét, és mi eladtuk a magyar repceüzemeknek, 

amelyek biodízelt állítanak, állítottak volna elő elméletileg. Közben a repce ára lezuhant, és a 

biodízelüzemek közölték, hogy ők bizony nem tudják átvenni a fixen leszerződött terményt. 

Ott álltunk a drágán megvett repcével. Egyedül a Sajóbábony - amit a KITE átvett - fizetett 

valamennyi kártérítést. Ma is pereskedünk a Zöldolajjal, a Gyöngyös melletti biodízel 

üzemmel, illetve a bábolnai biodízelüzem pedig felszámolás alatt van. Tehát ez is 

többmilliárdos veszteséget okozott. 

Ebben a helyzetben két döntés állt előttem: az, hogy, oké, bejelentjük a cég végét, 

felszámoljuk, utcára küldjük a 850 embert, és levelet írunk az 5 ezer termelőnek, hogy bocs, 

vége a finanszírozási lehetőségnek, itt a vége, mert a bankok azt mondták, hogy ekkora 

veszteségnél ők elbizonytalanodtak, nem akarnak tovább finanszírozni. Ebben az esetben - 

gondolom, teljesen normális módon - én a kormányhoz fordultam segítségért, és a kormány, 

ma is csak dicsérem érte, és köszönöm, ezt meglépte, mert ez tette lehetővé, hogy az 

embereket nem kellett kizavarni az utcára, és a termelőkkel nem kellett megszakítani a 

szerződéses kapcsolatot. Az megint csak más dolog, hogy a bankok aztán hogy éltek ezzel a 

lehetőséggel, mert, kérem szépen, ez egy készfizető kezesség, itt senki nem fizetett senkinek 

semmit, bárki bármi mást állít. Mi fizettünk 2 százalék kezességi díjat, 100 millió forintot 

abban a nyomorúságos helyzetben, azt kifizettük. Tehát megszületett a készfizető kezesség, 

boldogan tájékoztattuk a bankokat, hogy, kérem szépen, drága bankok, a kormány segített, ti 

is állítsátok vissza azokat a hiteleket, hogy a veszteség ellenére ugyanúgy tudjon továbbmenni 

a cég, mert, gondolom, aki gazdasági szakember, az tudja, hogy egy bizonyos forgalom alatt 

csak veszteséget lehet termelni, ha egy cég be van állítva valamire. A bankok augusztusban - 

ez a kormányhatározat februári - jutottak el végre oda, hogy hajlandóak voltak hitelt adni 

ennek a fedezetére, augusztusban. 

Szeretném elmondani, mivel azt terjesztik, hogy semmiféle fedezete nem volt ennek, 

hogy az IKR-nek akkor semmiféle szabad vagyona nem volt, hiszen 2008-ban 30 milliárd 

forinttal finanszírozott minket a 6 bank, minden vagyont terhelő jelzáloga volt. De nagyon 

szeretném a jogtudó emberek figyelmébe ajánlani a Ptk.-nak a kezességre vonatkozó 

rendelkezését, a 276. §-t, amely azt mondja ki, hogy a kezes - itt a magyar állam - teljesítése 
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esetén a törvényi engedmény alapján nemcsak a követelés száll át rá, hanem a követelés 

fedezetéül szolgáló biztosítékok is, így például zálogjog, kezesség, óvadék, ugyancsak 

átszállnak a kezességvállalást megelőzően keletkezett jogok és a végrehajtási jog. Tehát az 

nem fedi a valóságot, hogy a kormány ezt úgy kötötte meg, hogy semmiféle kezesség nem 

volt mögötte. Igenis ott volt a kereskedelmi bankoknál lévő, az IKR teljes vagyonát terhelő 

jelzálog, amit, hogyha lehívás lett volna, és egy fillér kiment volna a kormány zsebéből, 

megkapott volna fedezetül az ÁKK, illetve a magyar állam képviselője. Tehát ez egy nagyon 

fontos szempont, mert ez volt egy olyan nagy, bődületes állítás, hogy fedezet nélkül adták ki. 

Nem igaz.  

A másik dolog az, hogy egy cégnek offshore tulajdonosai is vannak. Én úgy tudom, 

abban az időben semmiféle törvény nem tiltotta, hogy olyan, magyar bejegyzésű, magyar 

munkavállalókat foglalkoztató cégeknek nem lehet támogatást, készfizető kezességet adni, 

amelynek a tulajdonosai között éppen offshore van. Úgy tudom, ma sincs ilyen. Tehát nem 

tudom, ez miért róható fel bárkinek a hibájául. Itt egy Magyarországon adózó, 850 magyar 

dolgozót foglalkoztató cégről volt szó, kérem szépen. A kormány dönthetett volna. Ha azt 

mondja, hogy nem adunk kezességet, abban a pillanatban az IKR-nek be kell mennie a 

felszámolásba, mert akkor még a csődtörvény sem létezett, elküldhette volna a 850 emberét, 

és elengedte volna a termelőket is. Ez volt a döntés, felelősségteljesen döntöttek, csak 

köszönni tudom még egyszer.  

Azt szeretném még elmondani, hogy sajnos ez a kezességvállalás nem oldotta meg a 

problémáinkat. Mint ahogy Budai úrnak is megírtam levélben, meg azóta Fazekas úrnak is, a 

bankok a finanszírozást folyamatosan csökkentették, tulajdonképpen átvertek minket. Az 

elmúlt két és fél évben ők egyre használták fel az időt: hogy minél többet ki tudjanak vonni 

belőlünk. Kénytelenek voltunk eladni termelő leányvállalatainkat, vetőmagüzemünket, és 

ezek a pénzek mind-mind a bankhitelek törlesztésére mentek, és friss hitelt nem adtak. 

Nekünk tehát mára nagyon-nagyon lecsökkent a finanszírozási lehetőségünk a partnerek felé, 

a forgalmunk a 2008-as 120 milliárdnak a harmadára zuhant, és ezt már csak veszteséggel 

lehet csinálni. Tehát most, tavaszra jutott el az IKR oda, hogy ha nem lép valamit, akkor be 

kell zárnia a boltot.  

A „nem lép valamit” kapcsán azért azt is el kell mondanom, hogy a bankok előírták 

azt, hogy mi tőkebefektetőt kerítsünk, akkor esetleg hajlandóak lesznek finanszírozni. Közben 

aláírtak velünk egy moratóriumi megállapodást, amely a 2008-as finanszírozás 

visszaállításáról szólt - ezt a megállapodást a mai napig nem teljesítették. Ma a korábbi 

30 milliárdos banki finanszírozás 14 milliárdnál van, oda csökkentették le az elmúlt két és fél 

év alatt a tőlünk kivont pénzekből. Tehát elkezdtünk befektetőt keresni. Azt egy picit 

furcsának találom, hogy egyetlen komoly befektető jelentkezett, ez a szlovák ember, Andrej 

Babiš tulajdonában lévő Agrofert-cégcsoport, amely ebben az európai térségben az egyik 

legnagyobb cégcsoport, ez jelentkezett, és érdekes módon a CIB Bank…, bocsánat, ezt nem is 

mondom, mert nem mondok semmi ilyet… Tehát a CIB Bank erőltette a legjobban ezt a külső 

tulajdonos bevonását. Én már 2010-ben megkerestem Fazekas miniszter urat, hogy ha nem 

akarjuk, hogy szlovák kézbe kerüljön az IKR, csináljunk valamit; vagy hassanak a bankokra, 

hogy állítsák vissza a finanszírozást, és akkor rendbe tudjuk tenni a céget, vagy adjanak 

fejlesztésibank-hitelt, amit kihelyeznénk a termelőkhöz - és nem az offshore tulajdonoshoz -, 

tehát kértük, sőt Orbán Viktor segítségét is kértem.  

A banki trükkökről csak annyit hadd mondjak, hogy amikor már a részvényóvadéki 

szerződésre köteleztek, a részvényóvadéki szerződés aláírása előtti napon a Raiffeisen Bank a 

Komárom Megyei Bíróságnál beadta az IKR ellen a felszámolási kérvényt, miközben együtt 

tárgyalt a 6 bank, ezt megtették. Ezt úgy tudtuk elhárítani, hogy a Raiffeisen Ausztriához 

mentünk el, akkor kértem Orbán Viktor segítségét is, a felügyelet segítségét is ezen 

mérhetetlen banki agresszivitás és agresszió ellen. Na, erre visszavonták. Közben a 
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Külkereskedelmi Bank - magyar nemzetiségű a vezérigazgató - egyszer csak felmondta az 

államilag garantált hitelrészt, ezt a 800 milliót, teljesen indokolatlanul, úgy, hogy közben 

tárgyalásban volt a többi bankkal. Őrült kapkodás kezdődött, és a Matolcsy-féle minisztérium 

segítségével visszavonták. Újra beálltak a sorba, és tovább futtatták. Szóval mindenféle 

trükköt kitaláltak, csak ne kelljen pénzt adni. Nem is adtak, csak kivontak tőlünk.  

Eljutottunk a mai helyzethez. Amikor a cseh vevő, az Agrofert közölte: őt az IKR 

gépkereskedelme nem érdekli, őt az IKR-ből a növényvédőszer-, a műtrágya- és a vetőmag-

kereskedelem érdekli, a műtrágya azért is, mert az ő tulajdonában van a határ túloldalán lévő 

Duslo műtrágyagyár, amelynek a termékeit évek óta forgalmazzuk, kitűnő termék jó áron - 

teljesen érthető az ő választása. Ekkor kerestük meg a minisztériumot levélben, meg a 

bankokat is, mert egy ilyen szétválasztáshoz mindenkinek hozzá kell járulnia, a hitelezőknek, 

a szállítóknak, a készfizető kezesnek, aki abban van, mindenkit megkerestünk, és elkezdtük 

gyűjteni a hozzájárulásokat. Aztán láttuk, hogy a Nemzetgazdasági Minisztériumtól nem 

fogjuk megkapni, mert… Ebbe én is belegondoltam, ennek olyan látszata van, mint hogyha 

most ki akarnánk menteni, és a rosszabbik cégbe el akarnánk vinni az állami kezességet, hadd 

dőljön össze. Akkor továbbfolytattuk a tárgyalásokat - ezért van az, amit a Vidékfejlesztési 

Minisztérium részéről nagyon korrektül elmondott a kolléga, rendkívül korrekt volt, így 

történt minden -, és a csehvel megállapodtunk, hogy ki fogja váltani az állami kezességet. Ma 

ez a helyzet. Itt van nálam a finanszírozó bankok levele, amelyben közlik, hogy tárgyaltak a 

csehvel, az Agroferttel, és az Agrofert közölte, hogy rendben van, látja, hogy ez akadálya 

annak, hogy létrejöjjön ez a szétválasztás és cégkivásárlás, ezért a cseh elvállalta, hogy ő 

kiváltja a bankoktól az állami készfizető kezességet. Nincs miről beszélni tovább, hogyha 

ezen a csatornán megyünk tovább.  

Nekem csak egy félelmem van: a cseh most látja, hogy mekkora cirkusz keletkezett itt 

e körül a teljesen normális készfizetőkezesség-nyújtás körül, és attól félek, hogy eláll. Ha 

eláll, akkor bukta van. Akkor bukta van, mert az IKR Zrt. nem bírja tovább. Tehát akkor egy 

dolgot tudunk megtenni: csődvédelmet kérünk, ami aztán átcsap felszámolásban, és vége; 

akkor valóban jelentkezhetnek, és nem az offshore tulajdonosok, hanem a bankok, hogy 

lehívják ezt az állami készfizető kezességet, a kereskedelmi bankok fognak jelentkezni, nem 

az offshore tulajdonosok. Akkor előfordulhat az, hogy kényelmetlen helyzet történik, mert le 

akarják hívni a bankok, de ahhoz lenne majd egy-két szavunk, mert a bankok nem tartották be 

az ígéreteiket, amelyeket akkor tették még Gráf úrnak is, amikor arról volt szó, hogy ha lesz 

állami készfizető kezesség, ők normális finanszírozást fognak biztosítani. Nem tették meg. 

Tehát én csak azt tudom tanácsolni vagy kérni, hogy ha ilyen előfordulna, hogy a bankok le 

akarják hívni, akkor kérdezzenek meg minket is, és nagyon rövid eljáráson belül a bankoknak 

azt lehet mondani, hogy, bocsánat, ez nem jár nektek, mert nem tartották be a feltételeket.  

Pénz tehát senkitől senkihez nem ment el, mi fizettünk az államnak, ennyi az egész 

sztori, és a kormánynak egy teljesen logikus segítsége volt, mint ahogy, gondolom, a mostani 

és a jövőbeni kormányok is fognak segíteni ilyen mértékű cégek és ilyen fontosságú cégek 

esetében, pláne ha még arra is odafigyelnek, hogy ne legyenek munkanélküliek. Köszönöm 

szépen.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönjük szépen.  

Azt gondolom, a meghívottak meghallgatásának a végére értünk, most a kérdésekre 

térnénk át. Hogyha megengedik, én is feljegyeztem magamnak jó néhány kérdést, elsőként 

ezeket tenném fel, és utána adnék lehetőséget a jelenlévőknek. Itt a szokásjog az, hogy 

nemcsak az albizottsági tagoknak, hanem a bizottság nem albizottsági tagjainak ugyanúgy 

lehetőségük van hozzászólni - természetesen most is így fogunk tenni.  
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Gráf úrtól kérdezném, hogy van ez a bizonyos szerződés, amelyet Oszkó Péter akkori 

pénzügyminiszter írt alá, annak az 5. és a 6. pontja azt tartalmazza, hogy amennyiben 

bármilyen változás áll be a vagyon tekintetében, tehát ha annak vagy egészét vagy egy részét 

értékesíti az IKR, akkor azt jeleznie kell, és bizonyos esetekben pedig az állami hozzájárulást 

is meg kell kérni. Kérdezném egyszer azt, hogy volt-e ilyen információ, ami befutott önökhöz, 

hogy történtek ilyen tranzakciók - érthető volt, amit kérdeztem? (Gráf József bólint.) Jó, 

köszönöm. Vizsgálták-e, hogy az IKR mire használta fel ezt a kezességvállalásból keletkezett 

hitelt? Itt felmerül az a kérdés, miután úgy néz ki, hogy uniós szinten valóban 

támogatástartalmúnak minősítették ezt a kezességvállalást, hogy akkor itt most a kormány 

megtévesztése történt-e, beleértve ebbe akár önt is, vagy egy rossz számolás volt, vagy mégis 

ezt hogy értelmezzük? 

Veres úrnak is tennék fel néhány kérdést, hogyha szóban elfogadja a kérdéseimet, és 

nem dísztáviratban kéri. Szintén ugyanezek a kérdések, bár tudom, hogy nem ő volt a 

miniszter akkor már, de volt-e tudomása ilyen bejelentésről, amelyek a szerződésben benne 

foglaltattak? Gondolom, a számolások az akkori Pénzügyminisztériumban készültek, akkor 

vajon rosszul számoltak, vagy az eredmény lett adott esetben torzítva? Illetve még azt is meg 

szeretném kérdezni, hogy Pét esetében is…, az eredeti koncepció úgy szólt, hogy bizonyos 

részvények letétbe helyezése is felmerült, ami aztán nem került bele a végső szerződésbe. Az 

IKR-nél ilyen kezességvállalást az állami vagyon védelmében miért nem tettek meg? És 

mivel a péti példa is ezt mutatja, valóban ez a 100 milliós kezességvállalási díj nem feltétlenül 

volt EU-konform, ezt hogyha kommentálná!  

Balogh úrtól kérdezném, hogy ki volt az a szakállamtitkár, akivel egyeztettek, hogyha 

ezt a bizottság tudomására hozná, megköszönném. Illetve egy olyan kérdésem is van, hogy 

észrevették-e, vagy érzékelték-e, vagy volt-e olyan gyanú, hogy esetleg a KITE nevét inkább 

csak felhasználják ehhez a történethez, és nem feltétlenül a segítő szándék nyilvánult meg 

ebben.  

A Pénzügyminisztérium, az akkori Pénzügyminisztérium, most Nemzetgazdasági 

Minisztérium képviselőjétől kérdeznék egynéhány dolgot - Oszkó úrnak szerettem volna 

mindezt feltenni. Vajon megfelelt-e az a szerződés, amely egyébként itt van nálam is, a Ptk.-

nak, illetve a Pp.-nek, ugyanis tanúk nélkül, bizonyos kötelező tartalmi kellékek nélküli 

szerződésről van szó? Ezt most nem igazán tudjuk jogilag értelmezni. Illetve a kezes, a 

kötelezett és a jogosult viszonyában a kezesnek a jogosulttal is kellett volna szerződést kötnie, 

kérdezném, hogy kötöttek-e önök a bankokkal szerződést? Amennyiben nem, számomra 

kérdéses, hogy a bankok részéről egyáltalán lehívható-e ez a kezességvállalás.  

A VM, az akkori FVM képviselőjétől kérdezném, hogy volt-e egyeztetés a 

minisztériumon belül az ő ismereteik szerint, van-e ennek dokumentációs háttere?  

Szaxon úr említette, hogy a cég egyes leányvállalatait, amelyek a rentábilisak közé 

tartoztak, nyilván ezeket sikerült értékesíteni azokra a likviditási problémákra hivatkozva, 

amelyeket az előbb említett. Kérdezem, hogy amikor ezeket a tranzakciókat végrehajtották, 

erről a kezesi szerződés 5., 6. pontja alapján tájékoztatta-e a kezességet vállalót, vagyis a 

magyar államot. Válaszol rá, ha gondolja, kicsit költői a kérdés, hogy ön szerint érdekében 

áll-e az államnak ezt a darabolást engedni… (Szaxon József Attila: Mit?) Ezt a darabolást, 

amit önök most terveznek, ezt az államnak vajon érdekében áll-e engedni? Mert hogyha 

valóban egy vázként otthagyjuk a gépkereskedő céget a kezességvállalással, annak a 

megtérülése legalábbis meglehetősen kérdéses, mármint a hitelről beszélek… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Bocsánatot kérek, az előbb 

mondtam, hogy ha ez megtörténik, az Agrofert kiváltja az állami felelősséget, tehát tárgytalan 

az ügy.  
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ELNÖK: Csak volt egy ilyen megkeresés.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Jó, akkor ez a válaszom. 

Bocsánat! 

 

ELNÖK: Hogy jellemezné a mostani integrátori tevékenységét az IKR-nek, mert a 

kezességvállalást erre hivatkozva kapta meg? És kérdezem, hogy mire használták ezt a hitelt, 

annak mi volt a sorsa? Illetve a szerződésben a magyar állam és az IKR között szerepel egy 

olyan, hogy időben fizeti a kötelezettségeit - ez megtörtént-e?  

Szerintem fussunk egy kört ezekben a kérdésekben, és akkor a kérdések után újra 

lehetőséget adnék.  

 

GRÁF JÓZSEF volt földművelési és vidékfejlesztési miniszter: Az én hiányos jogi 

ismereteim szerint ezek a szerződések teljes egészében garanciát nyújtottak, az 5. és a 6. pont 

is arra, hogy ha jelentős változások történnek a cég életében, akkor ezt jelezni kell a garancia 

fejében. Én tehát azt gondolom, hogy ezek jól voltak megfogalmazva. Az egyeztetések ebben 

az ügyben, tehát a megkeresések, hogy elinduljon vagy ne induljon például a szétválás vagy 

egyéb, ezek az én emlékezetem szerint egy későbbi időszak problémái voltak, ahogy a VM 

szakértője el is mondta, ezek a folyamatok valószínűleg később indultak el.  

Hogy az IKR mire használta fel, arra nincs konkrétumom, erre majd, gondolom, 

válaszol a vezérigazgató úr. De az biztos, hogy ha bárki az állami garanciát - akár a bankok, 

amelyek ebben részt vettek - más célra használja fel, akkor a lehívás lehetősége gyakorlatilag 

nulla. Tehát abban az esetben, ha nem a… Ahogy a bevezetőben említettem, ez pántlikázott 

pénz volt, tehát gyakorlatilag meghatározott célra kapták az integrátorok, és nem csak az IKR, 

ahogy említettem, itt 10-11 integrátor cégről volt szó, és ezt egy csomagban intéztük. Az IKR 

a nagyságrend miatt került a kormány elé, tehát semmi különleges elbánás nem volt, hanem a 

jogi szabályozás szerint kellett odavinni. 

A támogatástartalomról: ahogy szintén elhangzott a szakértőtől is és tőlem, erre van 

egy képlet, amelybe be kell helyettesíteni az adott számokat. Gondolom, elnök úr is tudja, 

hogy nem én ültem le a számítógép elé, és számoltam ki, hogy van-e benne támogatás vagy 

nincs benne támogatás… 

 

ELNÖK: Ebben biztos voltam. 

 

GRÁF JÓZSEF volt földművelési és vidékfejlesztési miniszter: …, igen, hanem erre 

megvannak azok a szakemberek minden minisztériumban, akiknek ez a feladatuk. Ők engem 

arról tájékoztattak, hogy ennek nincs támogatástartalma az előző évek gyakorlata alapján, és 

nyugodt lehetek, hogy ez így van. Ennek ellenére - ahogy mondtam - lehet ebben 

hibaszázalék, és volt is, más esetekben is, de ahogy ebben az ügyben is, a Bizottság 

felajánlotta a megoldást, hogy őszerintük nem annyi, hanem, nem egy évre 2 százalék - végül 

is, ha jól értettem, az volt a bizottsági megállapítás -, hanem minden évben 2 százalék, amíg a 

hitel fennáll. Lehet, hogy ezt a számítást elvétették a kollégáim, és így kellett volna elvégezni. 

Ha erre vonatkozik a kérdés, én abban a tudatban voltam végig, hogy nincs 

támogatástartalma, számomra a szakemberek ezt így dolgozták ki, és nem is állt módomban 

ezt magánszámítással kontrollálni vagy leellenőrizni.  

 

ELNÖK: Köszönöm. Veres úr, hogyha lenne kedves! Köszönöm.  

 

DR. VERES JÁNOS volt pénzügyminiszter: Tisztelt Bizottság! Az első kérdésre 

távirati stílusban a válaszom az, hogy nem. A második kérdésre a válaszom az, hogy fel sem 
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merült az, hogy rosszul számolt volna valaki, fel sem merül az, hogy torzított volna bárki 

bármit az eredményen. Ha valaki csinált egy ilyen munkát, vagy látott közelről, vagy benne 

volt - és Kőrösmezei úr benne volt ilyen munkában, hiszen ő egy régi államigazgatási dolgozó 

-, tudja, azt tudom mondani, hogy volt egy kialakult gyakorlat Európában a válság előttig. Jött 

egy válság, amely szerencsére nemcsak a kormányok részéről eredményezte bizonyos 

másfajta megoldási módok keresését, hanem az Európai Bizottság részéről is. Az Európai 

Bizottság a pénzügyi válság bekövetkezése után, amikor látható volt, hogy milyen mélyen 

fogja érinteni Európát a válság, bizonyos kérdésekben rugalmasabbá vált, és rengeteg ilyen 

ügy volt, amelyben a tárgyalások során azt lehetett érzékelni, hogy nem kifejezetten a 

szögletes, bürokrata gondolkodás érvényesül, hanem a megoldás keresésének a szándéka. Azt 

tudom mondani, hogy amikor mi ilyen ügyekkel megkerestük a Bizottságot, akkor ezeknek 

soha sincs előre leírt kottája száz százalékos biztonsággal, hiszen minden szerződés más, 

minden üzleti helyzet más, úgy is fogalmazhatok, hogy még az adott szektor piaci szereplői is 

mások. Ugyanis - hogy ne legyen kérdés - nem véletlen, szóval nem a bürokrata olvassa az 

újságot, és onnan értesül arról, hogy Magyarországon vállalt valamit a kormány valamelyik 

céggel kapcsolatban, hanem a konkurencia szokta figyelni ilyenkor általában a történéseket, 

és olyan helyzetbe hozza az apparátust, hogy figyelje a konkurens tevékenységét. Most nem 

azt mondom, hogy feljelenti, mert nem feltétlenül feljelentés lehet ez, de elképzelhető, hogy 

befújja a postafiókba vagy a postaládájába valakinek az újságcikk fordítását a szél, és ebből 

következően indul egy érdeklődés. Azt tudom tehát mondani, hogy előre biztosan egyetlenegy 

ügyben sem lehetett a válság időszakában tudni azt, hogy meddig lehet az álláspontot 

tompítani vagy finomítani, azaz hogy hol van a toleranciának a határa ilyen ügyekben.  

Azt tudom mondani, hogy amit én a kolléga elmondásából hallottam, az egy abszolút 

tipikus folyamat számomra, nevezetesen hogy több hónapon keresztül folyik egy egyeztetés, 

folyik a vizsgálat, a mérlegelés, és azt követően mondanak egy kompromisszumos megoldási 

javaslatot. Én kifejezetten ezt érzékelem ebben az ügyben is, ami most itt történt. Nagyjából 

egy évig tartott a folyamat, ameddig ez az egyeztetés zajlott, és nagyjából egy év múlva 

elmondták azt, hogy ők hol látják azt a módot, amelyben nem az államot, hanem az adott 

vállalkozást éri egy magasabb fizetési kötelezettség. Ezért azt tudom mondani, hogy 

számomra ez egy teljesen normális folyamat. Több mint tíz ilyen ügye volt Magyarországnak, 

amelynél hosszú időn keresztül, volt, amelyikben éveken keresztül, volt, amelyikben 

hónapokon keresztül kellett tárgyalni az Európai Bizottság különböző illetékeseivel arról, 

hogy milyen módon fogadható el Magyarország adott döntése.  

Most is úgy gondolom, hogy ez a döntés a magyar termelők érdekében, a magyar 

agrárvállalkozók érdekében, egy magyar cég érdekében, egy olyan magyar cég érdekében 

született, amely komoly adózási kötelezettséget teljesített abban az időszakban is, vélhetőleg a 

mostani időszakban is, és én úgy gondolom, hogy a magyar agrárium - úgy fogalmazok: - 

közelmúltjához, ahhoz a néhány évtizedhez, ami mögöttünk van, kifejezetten hozzátartozik 

az, hogy amilyen szerepet játszottak a magyar agrártermelés alakításában, ezeknek a cégeknek 

a továbbműködése érdekében a kormánynak igenis kötelezettsége volt valamilyen módon, az 

érvényes szabályok betartásával segítséget nyújtani. Annak pedig kifejezetten örülök itt a 

meghallgatás során, hogy tisztázódott néhány olyan dolog, Gőgös képviselő úr már utalt rá, 

hogy itt senkinek semmifajta érdeke nem kötődött ahhoz, hogy bármit torzítson vagy hogy 

bármi másként kerüljön, hanem rendesen voltak kiszámolva azok az értékek, amelyek 

szerepeltek benne, az Európai Bizottságban pedig - még egyszer mondom - abszolút 

mértékben a szokásos folyamat zajlott le.  

A gazdasági kabinetes előkészítése a kormánydöntéseknek pedig teljes mértékben 

összhangban volt a kormány ügyrendjével, így most amit elmondtak - én nem emlékeztem 

ennek a folyamatnak ezekre az elemeire -, teljesen szabályszerű, teljesen az eljárásnak 

megfelelő volt. És teljesen bizonyos vagyok abban, hogy az akkori döntés abból a 
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szempontból is helyes volt, hogy a 2008. év végén mérhetetlen módon megvágott 

magyarországi finanszírozás nehézségei közepette igyekezzen segítséget nyújtani, ahogy azt 

Gráf miniszter úr elmondta, más eszközzel más integrátoroknak, ezzel az eszközzel pedig az 

IKR-nek.  

Én a magam részéről, amit ismerek a folyamatról - úgy, hogy én nem láttam magát a 

szerződést -, úgy gondolom, hogy a megfelelő garanciák a szerződésben is kikötésre kerültek. 

Szaxon úr elmondása alapján ez szerintem mindannyiunk számára egyértelművé vált itt. 

Mondom, anélkül, hogy én a szerződés szövegszerű részét ismerném, most is úgy gondolom, 

hogy a magyar állam megfelelő pozícióban van. Ha más nem, akkor ez a mai vita mindenki 

számára bizonyíthatta, hogy a cég maga nem döntésképes a magyar állam nélkül. Háromszor 

hangzott el Szaxon úr hozzászólásában, hogy miniszterhez, a miniszterelnökhöz fordul azért, 

mert az érvényes szerződés alapján ha ilyen lépésre kerülne sor, akkor ahhoz szükséges a 

kormány egyetértése, szükséges a kormányhatározat módosítása - ez másoktól is elhangzott itt 

a hozzászólások során. Ezért azt gondolom, hogy ez az akkori időszakban, az akkori 

körülmények mérlegelésével hozott, abszolút mértékben megfelelő döntés, az utóélete pedig 

olyan, amilyen a válságból történő kilábalás során lehet az utóélete mindennek. Meglehetősen 

nehezen lehet megtalálnia mindenkinek azokat a módszereket, megoldásokat, amelyek teljes 

mértékben biztonsággal, mindenki számára a legoptimálisabb megoldásokat hozzák.  

Ez a három kérdésre a válaszom. Köszönöm a figyelmet.  

 

ELNÖK: Köszönöm. Balogh úr, ha lenne kedves! Köszönöm.  

 

DR. BALOGH CSABA, a KITE Zrt. elnöke: A kérdésekre a válasz: a pénzügyekben 

illetékes szakállamtitkár Máhr András úr volt, és vele volt az első tárgyalás.  

A második kérdés az érzéseinkre vonatkozott, hogy mi volt az érzésünk. Én úgy 

gondolom, hogy elég tisztességes szándék volt az, hogy az IKR-t is és a KITÉ-t is 5-

5 milliárdos állami kezességvállalási lehetőséggel illesse az állam. Énnekem - ha már az 

érzéseket kérdezte az elnök úr - az volt nagyon rossz érzés, hogy az MTI-hírt, amely a 

kormányhatározatot lehozta, követően hónapokon keresztül nem jelentett különbséget az, 

hogy valaki felvette a kezességet, vagy nem vette fel. Éveken, másfél éven keresztül ez a két 

akció teljesen egyformán volt kezelve, felületes volt az információk feldolgozása. Ez zavart 

bennünket, de ez sajtó-, MTI-hírre alapozott, éveken, hónapokon, éveken keresztül 

hangoztatott információ volt. Ez komolyan zavart bennünket, ez zavart. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Köszönöm. A minisztériumok képviselőit kérem tetszőleges sorrendben.  

 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Az NGM-nek 

címezve két kérdésre kaptam. Az egyik a szerződés aláírása körében érkezett. Semmiféle 

gyanú nem merült fel ezzel kapcsolatban, tehát ez magánjogi szerződés, de ez nem azt jelenti, 

hogy természetes magánszemélyek szerződése, itt az aláírás egy szervezeti képviseleti 

jogosultság kérdése. A mindenkori miniszter jogosult képviselni az adott szervezetet. És most 

olyan krimibe bele sem akarok menni, hogy nem ő írta alá, vagy ki írta alá, mert ez sem 

merült fel. Tehát itt nem látunk kérdést.  

A másik pedig egy… 

 

ELNÖK: Akkor a minisztérium szerint jogszerű és a hatályos jogszabályoknak minden 

szempontból megfelelő az a szerződés, amely köttetett. 

 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): A szerződés aláírása.  
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ELNÖK: Köszönöm, ez volt a kérdés, igen. 

 

DR. KŐRÖSMEZEI CSABA (Nemzetgazdasági Minisztérium): Így van, erre a 

kérdésre válaszoltam.  

A másik pedig, hogy jöttek-e létre szerződések. Természetesen igen. Ez itt egy három 

érdekszereplős jogviszonyrendszer, és külön kétoldalú szerződések köttettek benne. Ennek 

során az IKR és a bankok megkötötték a kölcsönszerződést, az IKR és az állam megkötötte a 

díjmegállapodás-szerződést, valamint az állam és a bankok, a jogosultak pedig megkötötték a 

kezesi szerződéseket, többes számban mondom, mert 5 ilyen köttetett.  

 

ELNÖK: Köszönöm, a kérdéseimre választ kaptam.  

 

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt 

Bizottság! Mikó Zoltán vagyok a Vidékfejlesztési Minisztérium jogi főosztályáról. 

Kollégáimmal a munkamegosztás keretén belül ezeket az adminisztrációs ügyeket én 

prezentálnám. Engedelmükkel elhoztuk a teljes dokumentációt. Az ügyiratokból hogyan 

rekonstruálható az előterjesztés előkészítésének a folyamata? Először ment egy 

gazdaságikabinet-előterjesztés, ezt február 9-én hagyta jóvá az illetékes szakfőosztály, 

felülvizsgálat előtt jóváhagyta az előbb megjelölt Máhr András szakállamtitkár úr, és ennek 

alapján került a miniszter úr részéről aláírásra. Hogy más belső egyeztetés történt volna, az az 

aktákból nem állapítható meg. Ez az ügyirat, illetve ez az előterjesztés a szokásos rendnek 

megfelelően futárpostával került át a gazdasági kabinet ülésére. Egyébként a miniszter úr 

részére még február 9-ei dátummal az illetékes közgazdasági főosztály vezetőjének az 

aláírásával és a szakállamtitkár jóváhagyásával készült feljegyzés pedig tartalmaz egy olyan 

kitételt, amely minden egyes… Tudnia kell a bizottságnak, aki esetleg nem járatos a napi 

kormányzati ügyekben, hogy minden előterjesztésnél van egy miniszteri felkészítő, amelyben 

a minisztert az apparátus felkészíti, leírja az előzményeket és az összefüggéseket, és hogy 

körülbelül mégis milyen fontos szempontok vannak. A miniszter úrnak írt feljegyzés pedig 

tartalmazza többek között azt a szintén egyeztetésre utaló részt, hogy a kormány-előterjesztést 

informálisan, véleményezés céljából megküldtük a Pénzügyminisztérium, valamint a MEH 

gazdasági válságövezetek kezelésével összefüggő kormányzati tevékenység 

összehangolásáért felelős kormánybiztos részére, a PM észrevételeit pedig átvezették rajta, és 

erről tájékoztatták a miniszter urat. Ez volt a gazdasági kabinet ülésére történő előterjesztés. 

Természetesen helytálló Gőgös Zoltán képviselő úrnak az a megközelítése, hogy a gazdasági 

kabinetre közvetlenül is bemehet anyag, mert elő szokott fordulni ritkán. Normális 

körülmények között ez a rendes közigazgatási egyeztetésen belül menne, de bizonyos 

esetekben ez egy bevett gyakorlat volt, ez tényszerűen igaz. A gazdasági kabinet döntése - itt 

van előttem -, annak a 2. pontja pedig azt mondta ki, hogy: „A vitában elhangzottak 

figyelembevételével az FMV és a PM folytasson le az ügyben egy soron kívüli egyeztetést a 

gazdasági kabinet állásfoglalása alapján, az egyeztetés eredményes lezárása esetén lehet az 

anyagot FMV-PM közös előterjesztésként a holnapi kormányülésre benyújtani.”. Ez volt a 

gazdasági kabinet ülésének a határozata. Értelemszerűen az emlékeztetőn rajta van, hogy kik 

vesznek részt, tehát ez a dokumentumból rekonstruálható.  

Ez az anyag a kormányülésre, annak rendje-módja szerint elkészült. Az aktára az van 

ráírva, hogy a minisztérium úr kézbe vitte. Ilyen is elő szokott fordulni, tehát nem a normális 

futárrendszerben vagy valami egyéb, de általában a kormányzati gyakorlatban ez szintén elő 

szokott fordulni. És a kormányülésre benyújtott anyagnak az eredeti, a két miniszter által 

aláírt példánya is itt van, tehát ez gyakorlatilag egy napon belül megtörtént, és lényegében a 

miniszter úr részére készített felkészítő is tartalmazta ezeket az egyeztetési mechanizmusokat, 

és természetesen ez a vótumban is kellőképpen dokumentálva van. 
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Köszönöm szépen, ennyit tudok elmondani.  

 

ELNÖK: Köszönöm. Ezek a dokumentumok a bizottság számára vajon elérhetőek 

másolati példányban? 

 

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Ha ezt úgy lehet tekinteni, 

hogy a bizottság hivatalosan kéri a Vidékfejlesztési Minisztériumtól, hogy ezeket a 

dokumentumokat küldje fel, annak nem látom akadályát. Ezt természetesen a hivatalos úton, 

lemásolva el fogjuk küldeni.  

 

ELNÖK: Jó. Akkor hogyha így… 

 

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Elnézést, akkor ezt én így 

tekinteném. 

 

ELNÖK: Jó. Ha szóban kérem így, az rendben van? 

 

DR. MIKÓ ZOLTÁN (Vidékfejlesztési Minisztérium): Természetesen. 

 

ELNÖK: Jó, köszönöm szépen, akkor ezt kérnénk szépen.  

Vezérigazgató úr, parancsoljon! 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: A banki szerződésekkel 

kapcsolatban az Államadósság Kezelő Központ írt ki pályázatot, amikor megszületett ez a 

kormányhatározat, és erre pályáztak a finanszírozó bankok. Mi is csak fogcsikorgatva vettük 

igénybe ezt a hitelt, úgyhogy én teljesen megértem, hogy a KITÉ-nek nem kellett, ugyanis a 

legjobb kamatfelár, amit kértek, az 3,75 százalék volt, az akkor teljesen elfogadott 1-1,5, 

maximum 2 százalékkal szemben. Tehát nem elég az, hogy 2 százalék díjat fizettünk, a 

bankok még jól meg is büntettek azért, hogy ilyen bombabiztos garanciát hoztunk nekik a 

hitelek mögé. Ezt is látni kell ebben a dologban.  

A Deloitte is említésre került. Az, hogy a Deloitte… Mi februárra hoztunk egy céget, 

amely átvilágította az IKR-t, és azt tanácsolta a bankoknak, hogy finanszírozzák, mert ez a 

pénzügyi válság ezzel a kormánysegítséggel megoldható. A bankok közölték, hogy ezt a 

névtelen magyar céget nem fogadják el, és ők kijelölték, ők jelölték ki - dokumentálni tudom - 

a Deloitte-ot; valószínűleg akkor még senki sem tudta, hogy a következő pénzügyminisztert 

Oszkónak fogják hívni. Tehát ők jelölték ki, és természetesen a mi költségünkre, méregdrágán 

ki kellett fizetnünk. Tehát a banki segítség így nézett ki, hogy még a nyakunkra küldtek ilyen 

tanácsadó cégeket, amelyeknek mi fizettünk, és amikor ezt kijelölték, közölték, hogy ők 

magyar céget el sem fogadnak, maximum e közül a négy nagy könyvvizsgáló közül, amelyek 

mindegyikének egyébként offshore tulajdonosa van, ezektől hajlandóak az ilyen 

átvilágításokat elfogadni.  

Hogy ma hogy állunk? Ez a Fazekas miniszter úr… 

 

ELNÖK: Bocsánat, hadd szóljak közbe! És a Deloitte-nak a jelentése megegyezett a 

magyar cégével? 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Megegyezett, megegyezett, 

az is azt tartalmazta, hogy ha a bankok finanszíroznának minket, 4-5 év alatt le tudnánk 

küzdeni ezt a pénzügyi válságunkat. Ennek ellenére sem finanszíroztak meg a bankok 

jellemző módon.  
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Amikor eladtunk ilyen kisebb társaságokat - termelőüzemekről van szó -, akkor 

nekünk minden esetben engedélyt kellett kérnünk a bankoktól, nagyon rövid pórázon vagyunk 

az elmúlt két és fél évben. Én úgy tudom, hogy a bankok és az ÁKK közti szerződésben van 

az ő tájékoztatási kötelezettségük, de mi minden egyes ilyen eladás kapcsán dokumentálni 

tudjuk, hogy azt a bankok engedélyezték. Én ebben a folyamatban nemigen veszek részt, mert 

a pénzügyesek tartják velük a kapcsolatot, de a bankok mindent előbb engedélyeztek, és csak 

utána léphettük meg, már csak azért is, mert hogyha egy ilyen eladásból befolyt 150-

200 millió forint, akkor a bankok annak a felét azonnal lenyúlták hiteltörlesztésre, és csak a 

másik felét hagyták a cégnek a túlélésre.  

Ugyanez történt ezzel az ÁKK-kezességgel is - volt egy ilyen kérdés is -, az a 

6,2 milliárdnak a 80 százalékos kezességére vonatkozott, ami 5 milliárd, és ebből az 

5 milliárdból a bankok úgy a jó felét beforgatták korábbi hitelek törlesztésére, és csak a másik 

felét tudtuk mi kivinni a termelőkhöz.  

Ma úgy állunk - itt vannak a pontos számok, amelyeket megírtam a Fazekas úrnak -, 

hogy 2008-ban a bankok 40,7 milliárddal finanszíroztak minket, ehhez kapcsolódott még 

30 milliárd szállítói finanszírozás, így tudtunk 120 milliárdos forgalmat csinálni. A közbenső 

éveket nem mondom. Ma az a helyzet, hogy 15,8 milliárdra zuhant a banki finanszírozás, a 

szállítók természetesen azonnal csökkentették, ott csak 8 van, 40 milliárdos forgalmat 

tervezünk, és a korábbi 4-5 ezer termelővel szemben nincs ezer termelő, akivel szerződésünk 

van, azokkal is inkább ilyen halasztott fizetési konstrukció, tehát nem olyan, hogy a terményét 

le kell adni, hanem el kell számolnunk a termelési ciklus végén.  

Nem tudom, kihagytam-e valamit.  

 

ELNÖK: Akkor - csak hogy jól értettem-e - a hitel, az 5 milliárdos kezességvállalási 

hitelnek ezek szerint csak a fele ment integrátori ténykedésre… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Körülbelül. 

 

ELNÖK: A másik felét benyelték a bankok. 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Azt benyelték a bankok. 

 

ELNÖK: Ez viszont akkor ellentmond a miniszter úr által említettekkel, hogy ez egy 

pántlikázott pénz volt, mivel azt a… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Pántlikázott pénz volt, és 

erre mondtam azt, hogy ha a bankok most azt akarnák, hogy lehívják, akkor egyszerűen nem 

kell nekik kifizetni - csak nem tudom, ez mennyire megy most ki a nyilvánosság elé. Szóval 

sajnos ez a helyzet. És hogy miért tűrtük? Azért, mert azt mondták, hogy ha nem ezt 

csináljuk, akkor azonnal felmondják a hiteleket - megint ugyanaz a szindróma. Tehát abszolút 

erőfölénnyel való visszaélésről van szó, itt lehetne vizsgálni visszaéléseket.  

 

ELNÖK: Még annyit, hogy a szerződésnek, amely az IKR és a magyar állam között 

köttetett, az 5. pontjának a B szakasza azt mondja, hogy kötelezett kötelezettséget vállal arra, 

hogy a vagyonában és társasági szerződéseiben bekövetkezett lényeges változásokról a kezest 

azonnal tájékoztatja. Akkor ezek szerint nem biztos, hogy az állam felé megtörtént a 

tájékoztatás? 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Ennek utána kell néznem, 

megmondom őszintén, ebből nem készültem. 
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ELNÖK: Jó. Illetve arra nem kaptam választ, hogy a fizetések minden esetben időben 

történtek-e.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Milyen fizetésre gondol? 

 

ELNÖK: A hiteltörlesztésekre. Mert ez is feltétele a szerződésnek. „Mindent megtesz 

azért, hogy a szerződésben meghatározott valamennyi fizetési kötelezettségének határidőben 

eleget tegyen.”.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Azt kell mondjam, hogy 

igen, mert akkor már a bank felmondta volna, Itt olyan dolgok vannak, hogy a bank például 

szünetelteti. Tehát most például nekünk nincsenek banki szerződéseink. Ők alig várják, hogy 

megtörténjen ez a szétválás, bejöjjön a befektető, és csak akkor hajlandóak új szerződéseket 

kötni. Tehát nagyon bonyolultak ezek a banki összefüggések, tehát ez megérne egy külön 

misét a bankok részvételével. E tekintetben nem mindenre tudok válaszolni.  

 

ELNÖK: Jó. Három ilyen értékesített céggel kapcsolatban hadd tegyek fel még 

kérdést, és elnézést kérek a bizottság többi tagjától. A Pannon-Seed Kft. az egyik, amelynek 

elég hányattatott sorsa volt: ez a Verino nevű offshore céghez került, amelynek a kézbesítési 

címzettje az önök egyik alkalmazottja, tehát nyilvánvalóan akkor van némi tulajdonosi 

összekapcsolódás… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Nem, ezt visszautasítom. 

Kapcsolat van… (Nem érteni.) 

 

ELNÖK: Kapcsolat, jó, rendben.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Bocsánat, ez egy nagyon 

fontos szó volt.  

 

ELNÖK: Elnézést, bocsánat, nem akarok prejudikálni. Aztán ez a Pannon-Seed 6 

napra visszakerült önökhöz, majd a Monsantóhoz került, illetve a korábbi kukoricafeldolgozó, 

a Cornmill is értékesítésre került. És van még a műtrágyaágazat, amellyel kapcsolatban 

szeretnék még információt kérni, amennyiben ez nem üzleti titok, hogy annak mi a sorsa, az 

értékesítésre került-e, avagy sem. Ezt azért kérdezném, mert ez a három cég, azt gondolnám, 

már átlépi azt a határt, amit a lényeges változás jelenthet, ami a szerződésben is megvan, és 

amennyiben erről az állam nem lett értesítve, akkor ez adott esetben a szerződés 

megszegésének is minősíthető. Mondom, nem prejudikálok, azért mondom, a lehetőségeket 

mondanám. 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Persze, persze. 

 

ELNÖK: Hogyha még ezekre válaszolna! Köszönöm.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Mondom. Ebből a 

legnagyobb falat a Pannon-Seed, ugyanis ez a cég a vetőmagüzemet takarja. A 

vetőmagüzemre a K&H Banknak volt olyan 2 milliárdos jelzáloga, és amikor úgy döntöttünk, 

hogy itt lépni kell valahova, ráadásul a megrendeléseink kezdtek elfogyni, akkor a Pannon-

Seedet értékesítettük a Verinón keresztül 3 milliárd forintért - a nyilvántartási értéke 
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1 milliárd forint volt, ezt még hozzá kell tennem. Amikor a szerződések megkötődtek, akkor 

felbukkant egy másik lehetőség, ez a bizonyos Monsanto direkt vásárlásos lehetőség, és 

sikerült a tárgyalásokon egy jóval magasabb vételárat elérni. Ez akkor végül is - most nem 

tudom, ezek üzleti titkok… 

 

ELNÖK: Semmi üzleti titokra nem tartunk igényt. 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Tehát jóval nagyobb 

összegért sikerült értékesíteni. Annak az volt a feltétele, hogy ne a Verino adja el, hanem az 

IKR. Ezért vissza kellett csinálni az egész ügyet, ezért került 6 napra vissza. És akkor végül is 

a Monsanto megvásárolta.  

 

ELNÖK: Amiről a kérdés igazából szólt, az az, hogy ez a szerződéssel, a kezesi 

szerződéssel vajon összhangban volt-e. Lett-e erről az állam értesítve? 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Ezt nem tudom, hogy az 

állam lett-e értesítve. Mindenesetre a bankokkal egyéves egyeztetés ment, hogy ezt 

engedélyezzék, ezt a többi banknak is engedélyeznie kellett. Így a K&H-hoz visszakerült 

például 2,6 milliárd, mivel magasabb áron sikerült eladni, és az IKR is hozzájutott friss 

pénzhez a mostani tavaszi szezonban, ezért tudott Monsanto-magokkal kijönni. Az állami 

értesítést meg kell néznem, mert az a pénzügyesek dolga.  

 

ELNÖK: Jó. Akkor hogyha ezzel kapcsolatban el tetszik fogadni azt, hogy én szóban 

kérem, hogy erről kapjon egy írásos választ az albizottság… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Elfogadom. 

 

ELNÖK: …, hogy akkor ennek az értesítésnek… És akkor mind a három cég kapcsán, 

a Pannon-Seed, a… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: A harmadikról nem tudok, 

bocsánat, mert a műtrágyaágazat nem került értékesítésre. A kukoricafeldolgozó egy kisebb 

üzem, de nyilván annál is megnézzük, hogy értesítettük-e, az egy jóval kisebb értékű valami. 

Arról, hogy a műtrágyaágazat értékesítve lett volna, nem tudok, ugyanis pontosan az szerepel 

az Agrofert vásárlási terveiben, hogy a műtrágyaágazatot is megvegye a vetőmag- és 

növényvédőszer-ágazat mellett.  

 

ELNÖK: Jó. A kérdésem igazából arra irányult volna, hogy ez a tranzakció, amely a 

cseh vásárlási szándékot jelzi, vagy ami vásárlási szándék mögötte áll, akkor ez nem történt 

meg a mai napig. 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Nem. A csehvel 

folyamatosan egyezettünk… 

 

ELNÖK: Ez volt a kérdésem, köszönöm. 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Ő az, aki közölte, hogy 

hajlandó kiváltani az állami garanciát, hogy ne akadályozza a folyamatot.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
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Akkor megadom a lehetőséget, először neked, Gyula.  

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Bocsánat, én Balogh úrtól 

szeretnék kérdezni, ugyanis a dokumentációkban szereplő levelek egyértelműen azt igazolják, 

hogy Szaxon úr körülbelül négy vagy öt alkalommal fordult a miniszter úrhoz, legelőször 

2008. december 8-án, akkor egy 15-20 milliárdos hitelt szeretett volna a minisztériumtól, a 

miniszter úr közbenjárásával, utána január 19-én 2009-ben, ez már lement 4 milliárdra, 

aminek az oka a levélből nem derül ki, majd 2009. január 14-én, tehát közvetlenül a 

kormányhatározat előtt, ez egy 8 milliárdos összeg lett volna. Balogh úrtól azt szeretném 

megkérdezni, hogy önök fordultak-e írásban Gráf József miniszterhez, hogy a KITE ilyen 

jellegű hitelgaranciát kapjon.  

 

DR. BALOGH CSABA, a KITE Zrt. vezérigazgatója: Írásban nem fordultunk.  

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Igen. És akkor még egy kérdésem lenne. Jól 

értettem, akkor önöket keresték meg a minisztériumból, pontosan Máhr András kereste meg 

önöket?  

 

DR. BALOGH CSABA, a KITE Zrt. vezérigazgatója: Elég gyakori volt az egyeztetés 

a válságban, mert azért ez nem volt egy egyszerű dolog… 

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Bocsánat, ebben a témakörben gondoltam. 

 

DR. BALOGH CSABA, a KITE Zrt. vezérigazgatója: Mindjárt mondom. Ennek 

kapcsán nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy mit kellene csinálni. A finanszírozás 

teljesen képben volt, hogy ezt a finanszírozást a bankok részéről fenn kell tartani, mert ha ez 

csúszik, akkor a legkisebbek is sérülhetnek. Ennek a beszélgetésnek a keretében került fel 

Máhr András úr részéről az a gondolat, hogy egy 10 milliárdos keretet kap az ágazat, és akkor 

annak, ők úgy gondolják, az egyik fele a KITÉ-é, a másik fele az IKR-é. Egészen pontosan 

így történt.  

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: És az önök válasza mi volt erre, hadd 

kérdezzem meg! 

 

DR. BALOGH CSABA, a KITE Zrt. vezérigazgatója: Az, hogy megkonzultáljuk a 

bankokkal, hogy nekik mi a reakciójuk erre, hogy az állami kezességet behozzuk a KITE 

finanszírozásába. A konzultáció eredménye az volt, hogy rendben van, mehet, és így engedtük 

tovább az előterjesztést is, és erre született kormányhatározat.  

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: További kérdések vannak-e? (Varga Géza jelzésére:) Géza, parancsolj, csak 

nem volt egyértelmű.  

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Elnök úr, köszönöm a szót. A kérdések többsége már 

elhangzott, azokat az elnök úr feltette, úgyhogy így megkönnyítette a mi dolgunkat. De 

számomra ebből a beszélgetésből nem annyira az a kérdés, hogy itt büntetőjogi szempontból 

történt-e valami szabálytalanság, hiszen a bizottság nem rendelkezik jogi ismeretekkel, 

nyomozói képességgel, eszközökkel és egyéb egyébbel, és talán senki nem gondolja a 

jelenlévők közül, hogy ott, ahol 6-10-20 és egyéb milliárdok repkednek, ott nem minden 
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szakember megfelelően végzi a dolgát, és jogi értelemben nem fedi le magát, tehát hogy nincs 

tisztában a jogszabályi keretekkel, legyen szó egy miniszterről, vezérigazgatóról és sok 

minden másról. Ezért én azt gondolom, hogy a bizottságnak itt a politikai felelősség kérdését 

érdemes megvizsgálnia, a politikai felelősség alatt pedig azt, hogy jó politikai döntés-e az, 

hogy ha a munkaerőt az IKR Zrt.-nél visszaszámolom erre a kezességvállalásra és a hitelre, a 

mögötte lévő hitelre, akkor körülbelül 8 millió forintot kapott dolgozónként.  

Én abban az időben is és most is családi gazdálkodóként éltem meg a válságot és egy 

szövetkezetet vezettem, és bizony mi nem kaptunk hitelt. Politikai szempontból kérdem, hogy 

a miniszter úr nyugodt-e, rendben van-e azzal, a magyar mezőgazdaság mondjuk mintegy 

200 ezer szereplőjének - ha csak a regisztráltakat veszem - ugyanilyen lehetősége volt-e arra, 

hogy ilyen állami támogatást, minisztériumi segítséget kapjon ahhoz, hogy ki tudjon lábalni a 

problémákból. Én 50 tehénnel tejet termelő családi gazda voltam, és emellett egy 

szövetkezetet vezettem, és egy éjszaka alatt - ahogy az angol mondja: over night - 

30 százalékkal estek a felvásárlási árak, és bizony nagyon nehéz helyzetben voltunk. Az 

MVH akkor már két éve tartozott. Azon elsők között voltunk, akiknek perelnünk kellett az 

MVH-t, első fokon meg is nyertük a pert, másodfokon az ítélőtábla azt mondta, hogy az 

MVH-t nem lehet perelni. Tehát egyszerűen az a másik 200 ezer mezőgazdaságból élni 

akarónak - és akkor a családtagokról nem beszélek - ugyanekkora lehetőségük volt-e arra 

abban az időben, hogy ilyen és hasonló támogatást kapjanak. Azt, hogy ez rossz politikai 

döntés volt, talán látjuk abból, hogy a repcefelvásárlás egy kulcskérdés volt. Eleve rossz 

politikai döntés véleményünk szerint az, hogy élelmiszertermelésre alkalmas területen 

spekulálunk az üzemanyag, a kőolaj árára és bioüzemanyagok termelésére.  

Én azt gondolom, hogy ez a történet, amely ma előttünk van és ami a napirend, 

természetesen egy jó állatorvosi ló, ezt lehet vizsgálni, de én azt hiszem, a bizottság… Azzal 

egyetértek, hogy a kormánybiztos úrnak egy további keret kell ahhoz a bizottság formájában, 

hogy további kérdéseket tehessen fel, hogy el tudja dönteni, át tudja-e adni, át akarja-e adni az 

ügyészségnek, s a többi, s a többi, de én azt gondolom, a bizottságnak ezeket a politikai 

összefüggéseket is vizsgálnia kellene. És én erről azt gondolom, hogy akkor a kormány, az 

akkori kormány, az MSZP-kormány igenis rossz döntéseket hozott, nem a magyar 

mezőgazdaság egésze volt a figyelem középpontjában, és az a - mondjuk így - 

kedvezményezett kör, amely… Én természetesen nem bűncselekményt keresek, vagy 

visszaélést vagy a csókosoknak - nem tudom én - korrupciós ügyeket, ez nem a mi feladatunk. 

De hogy az a kedvezményezetti kör, amely itt a szereplő, az a kedvezményezetti kör nem a 

magyar mezőgazdaság volt.  

Ezért én konkrétan arról kérdezném a miniszter urat, hogy melyek voltak azok a 

további cégek, amelyeket említett, amelyek azon a 11-es listán - ha jól emlékszem a számra, 

de több mint 10, így hangzott el - szerepeltek. Melyek voltak ezek a cégek? Mik voltak ezek a 

pántlikák? Vajon ugyanezek a lehetőségek álltak-e nyitva nekem, csak én buta voltam, és nem 

figyeltem az információt, és ezért kimaradtam belőle, és ezért eladósodtam sok tízezer 

gazdatársammal a családi házainkkal és egyebekkel. Tehát melyek voltak azok a cégek, 

amelyek a kedvezményezett listán voltak? Mit takarnak ezek a pántlikák? És vajon a 

miniszter úrnak nyugodt-e a lelkiismerete abban a tekintetben, hogy minden agrárszereplő 

megkapta, hozzá tudott volna jutni ehhez a munkahelyenként 8 millió forintos garanciával 

felvehető hitelhez?  

Szaxon úrhoz csak egy kérdésem van, egy teljesen tisztázó kérdés. Amikor felolvasott 

nekünk a törvényből, hogy a kezességvállalással kapcsolatban mik a kötelezettségek és a 

lehetőségek, azért én egy erős csúsztatást érzek, ha jól értettem - ha nem, akkor kész vagyok 

arra, hogy meggyőzzön az ellenkezőjéről. Hiszen elhangzott, hogy az IKR teljes vagyonán 

banki jelzálogok voltak, ezért a minisztérium nem tudott már további jelzálogot tenni rá. 
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Ehhez képest felolvasni egy törvényből azt, hogy egyébként egy garantőrnek, tehát aki 

kezességet vállal, mik a lehetőségei…, ez így csúsztatás és értelmetlen, ha jól értem.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Rosszul érti.  

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Mert hiszen úgysem tudta volna, a bankokat megelőzve 

úgysem tudta volna a kezességvállalását érvényesíteni. A valóság tehát az, hogy nem volt 

garancia a kormány kezességvállalása mögött… 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Jó, elmondom… 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): …, mert hiszen a bankok lefedték a teljes vagyont 

jelzáloggal.  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: El fogom mondani. 

 

VARGA GÉZA (Jobbik): Jó. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: (Ficsor Ádám jelzésére:) Ádám, parancsolj! 

 

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Köszönöm szépen a szót. Egyetértek Varga Géza 

képviselőtársam első mondataival, hogy tudnia kell mindenkinek a szerepét, hogy kinek mi 

az, amit egy ilyen helyzetben elsősorban vizsgálnia kell vagy vizsgálnia lehet. Ilyen 

értelemben azt gondolom, hogy ennek a bizottságnak az elsődleges hatásköre valóban a 

politikai döntések meghozatalára kell hogy kiterjedjen. Egy.  

Kettő: szerintem a politikusnak pedig politikai döntéseket kell hoznia. Tehát ez a 

szerződés 6 és feledik pontja alapján akkor január 12-én milyen levél és milyen egyeztetés 

volt… Van olyan fórum és van olyan szint és van olyan helyzet, amikor ezt is kell vizsgálni, 

de szerintem a politikustól elsősorban azt kell számon kérni, hogy politikailag helyes és jó 

döntéseket hozott-e. És azt hiszem, hogy az integrátor… És innentől már nagyon-nagyon nem 

értek egyet Varga Géza képviselőtársammal, arra a - hogy mondjam? - enyhe populizmusra 

játszik, hogy az integrátor klasszikusan az a szereplő a mezőgazdaságban, akit mindig lehet és 

illik és egy szimpatikus dolog utálni. Egyetlenegy nagyobb baj lenne az integrátor utálatánál: 

ha nem lenne integrátor. Jól látjuk ezt azokon a termékpályákon, amelyekkel egyébként a 

bizottsági ülés, a normál bizottsági ülés keretében rendszeresen szembesülünk az állati 

termékpályáknál, más területeken, ahol nincsen olyan szereplő, aki a finanszírozást, az 

inputanyag-ellátást és a piacot egy komplex együttműködés keretében biztosítja, az egy 

probléma.  

Ha egy reális értékelést adunk a magyar agrárgazdaság helyzetéről - most ezt nem 

fogom megtenni, csak egy félmondatban -, akkor azt látjuk, hogy valóban ezek a 

szántófölditermék-pályák azok, ahol némi sikerről be tudunk számolni. Nyilván itt is vannak 

kudarcok, de itt azért összességében inkább pozitív folyamatok vannak. Azt hiszem, nagyon-

nagyon sok mindennek köszönhető ez, de sok más mellett az integrátorok létének is. Ilyen 

értelemben ha van egy világgazdasági válság, és van olyan nagy integrátor cég - és most én 

abba nem akarok belemenni, hogy önhibájából, nem önhibájából -, amely 100 milliárd 

forintos forgalommal… És szerintem itt van az óriási csúsztatás Varga Géza részéről, mert 

nem 850 emberről van szó, Szaxon vezérigazgató úr, ha jól emlékszem, 5 ezer integrált céget 

említett, most hogyha csak 20 fő foglalkoztatottal számolok is egynél, már akkor is teljesen 

más számokat mondhatunk. De teljesen mindegy, most nem akarok itt számháborúba 

belemenni… (Varga Géza: Azok nem voltak veszélyben!) Géza, most mondtad el, hogy te sem 
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tudtad a finanszírozásodat megoldani; azért, mert nem integrátorhoz fordultál, vagy azért, 

mert te tejtermeléssel foglalkoztál, és ott nincsen ilyen integrátori szereplő. A szántóföldi 

ágazatokban pontosan ezek a cégek azok, amelyek ilyenkor ki tudják segíteni ezeket a 

finanszírozási dolgokat.  

Ilyen értelemben szerintem a kormánydöntés, a miniszterek döntése, hogy előterjesztik 

ez a kormány elé, alapjaiban és fundamentumaiban mindenképpen indokolt. Az 

természetesen, hogy most akkor a részletszabályok, a részletpontok hogyan és jól voltak-e 

szabályozva… Nyilván van olyan fórum, ahol ezt kell és lehet vizsgálni, mi itt ennél az 

asztalnál nem vagyunk annak a tudásnak a birtokában, hogy ezt megítéljük. Engem abszolút 

meggyőztek a két miniszternek, illetve a vezérigazgatónak meg a kormány képviselőjének az 

erről elmondott mondatai, hogy kellő odafigyeléssel, kellő körültekintéssel, pozitív 

szándékkal próbálták ezt az ügyet megoldani, de, én is azt gondolom - és, mondom, ebben 

egyetértek a Gézával -, hogy a politikai felelősséget, a politikai kérdést, a stratégiai döntés 

minőségét kell vizsgálni, ebben pedig szerintem egy helyes döntés született. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Kérdés akkor itt effektíve nem volt, inkább hozzászólás volt, ha jól értettem. 

 

FICSOR ÁDÁM (MSZP): Igen. 

 

ELNÖK: Jó. Akkor egyéb kérdés van-e? (Obreczán Ferenc jelzésére:) Parancsolj! 

 

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én Gráf miniszter úrnak 

szeretnék egy kérdést feltenni, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a kormányhatározat 

előkészítésében és az egész folyamatban a minisztérium részéről kik vettek részt, tehát 

szakállamtitkári szinten. Köszönöm.  

 

ELNÖK: Van-e további kérdés?  

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Majd észrevételem lenne.  

 

ELNÖK: Jó. Most vagy…? 

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Igen.  

 

ELNÖK: Parancsolj, Gyula! 

 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek 

képviselőtársam okfejtésével, hogy a politikai felelősséget kell meghatározni. Úgy gondolom, 

azért fordultam Győrffy Balázshoz, hogy a politikai felelősséget határozzuk meg. A jogi 

konzekvenciáknak a levonása egy teljesen más terület ebben a kérdésben. Én úgy gondolom, 

hogy az a kérdés, hogy világos képet lássunk abban, hogy volt-e ennek államitámogatás-

tartalma vagy nem, és az Európai Unió miért indíthatott vizsgálatot, egy politikai kérdés. 

Szintén politikai kérdés az, hogy az IKR Zrt. a magyar államot mint kezességvállalót 

tájékoztatta-e arról, ami a kezesi szerződésben leírásra került, hogy a fedezetként vagy 

garanciaként biztosított üzletágak közül melyeket értékesíti, melyeket nem, vagyis hogy a 

fedezetet kivonja vagy nem vonja. Ezek politikai kérdések, ugyanis ha tájékoztatta a 

minisztériumot abban az időszakban, akkor a minisztérium miért nem tett megfelelő lépéseket 

ebben a kérdéskörben, hogy ne tudja értékesíteni például azt az üzletágat, amelyről Győrffy 

Balázs is beszélt, a Pannon-Seedről beszélek, amely már a kezesi szerződés aláírását 

követően, 2009 októberében került értékesítésre, majd 6 napra visszaveszi az IKR, majd 
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megint eladja a Monsantónak. Ezek mindenképpen olyan politikai szakmai kérdések, 

amelyeket itt, a bizottság előtt kell megvitatnunk, és ennek megfelelően kell levonni azokat a 

politikai konzekvenciákat, amelyek az egész konstrukció tekintetében meghatározhatóak.  

Az is egy politikai kérdés, hogy a KITE, amely ebbe az ügybe belekerült, mit szeretett 

volna vagy mit nem szeretett volna, vagy miért kellett megpántlikázni, vagy ha igaz az, amit a 

vezérigazgató úr mond, hogy az 5 milliárdból 2,5 milliárdot a bankok elvisznek, az szintén 

politikai kérdés, hogy abban az időszakban a kormány miért nem tett meg ebben olyan 

lépéseket, amelyek ezt megakadályozták volna. Én egyetértek ebben, de ezek politikai 

kérdések, és ezeket csak itt tudjuk megvitatni, én úgy gondolom. 

Az pedig az én feladatom vagy a kormány feladata, a jelenlegi kormány feladata, hogy 

azokat a jogi konzekvenciákat, amelyek az itt megvitatott politikai dolgok mögött vannak, 

levonja. Ezért tárgyal, úgy tudom, a Matolcsy-minisztérium Szaxon úrral. Szaxon úr 

hivatkozott arra, hogy írt nekem egy levelet, és abban azt írta, hogy az állami garancia 

veszélybe került - ugye, Szaxon úr, emlékszik erre? (Szaxon József Attila: Igen.) -, tehát 

nekem ezt írta, ha pedig ön nekem ezt írta, akkor én azonnal kénytelen vagyok ebben lépni, 

hogy az állam érdekeit képviseljem, és megvédjem az államot a bankokkal szemben. Szaxon 

úr, ez történt, ezért javasoltam Matolcsy miniszter úrnak, hogy a kezesi szerződést mondjuk 

fel. (Szaxon József Attila: Semmi gond, semmi gond nincs ezzel.) Teljesen egyértelmű: ha ez 

veszélybe kerül, akkor nekem az államot kell képviselnem. (Szaxon József Attila: Semmi gond 

nincs ezzel…)  

Én tehát úgy gondolom, hogy ez a mai egyeztetés valóban a politikai konzekvenciák 

levonásáról szólt, és én úgy gondolom, hogy a politikai konzekvenciákat pedig jogi 

konzekvenciák fogják követni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm. Van-e további kérdés? (Senki nem jelentkezik.) Nincs. Akkor 

megadom a szót a válaszadásra.  

 

GRÁF JÓZSEF volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Erre a politikai 

felelősség kérdésére egy mondatot én is szeretnék mondani. Gyakorlatilag a miniszteri 

megbízatás a magyar közigazgatás szabályai szerint egy politikai funkció, az egyetlen a 

miniszter a minisztérium vezetésében, akinek nincs közigazgatási államvizsgája, és nem is 

kötelezhető erre. Ezért van olyan rend az előterjesztéseknél, hogy mindenre a területért a 

felelős szakállamtitkár ráírja, hogy az előző egyeztetéseket elvégezte, ezek megfelelnek a 

jogszabályoknak, és a miniszter akkor írja alá. Más felelőssége akkor merül fel a 

miniszternek, ha ráírták, hogy nem írható alá jogszabályi vagy más problémák miatt, és ennek 

ellenére úgy dönt, hogy aláírja. Tehát gyakorlatilag erről van szó, hogy a miniszter politikai 

funkció, a politikai felelősséget viseli mindenért, de nem ismerheti a magyar közigazgatás 

minden törvényét, és nem ismerheti a jogszabályokat, mert arra nincs módja és lehetősége, 

hogy ezt megtegye. Ez nagyon fontos, ezt szerettem volna leszögezni.  

A hitelkerettel kapcsolatban: ahogy a bevezetőmben elmondtam, mi egy olyan 

megoldást szerettünk volna találni, ahol az integrátorokon keresztül - és ez erre vonatkozó 

hitelkeret volt - meg tudjuk oldani a hitelezést. De említettem azt is, hogy három fejlesztési 

bankkal, a magyar állami bankkal, a kormány bankjával, hogy így fejezzem ki magam, 

hónapokig egyeztettek a kollégáim, és három hitelkonstrukciót dolgoztunk ki: egy 

forgóeszközhitelt, egy EMVA-hitelt és egy tész-hitelt. Én azt gondolom, ez így együtt, az 

integrátori és ez a három elég bő keretet biztosított. Azt persze mi sem tudtuk megoldani a 

pénzügyi válság keretén, hogy minden egyes gazdálkodó biztosan hozzájusson a hitelhez, de 

azt gondolom, körülbelül egy olyan 65-70 százalékot ki tudtunk segíteni a lehetetlen 

helyzetéből, és hitelhez tudtuk juttatni. Nézzék, olyan kormányzat, amely a feladatát és a 

lehetőségeket ilyen téren száz százalékig mindenki számára biztosítani tudja, azt gondolom, 
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nem nagyon tud létrejönni. Minden erőfeszítésünk ellenére eddig tudtunk ebben a kérdésben 

eljutni. Én elfogadom, hogy van, akinek ez kevés, van, akinek megoldotta dolgát - ezt tudtuk 

megvalósítani. (Varga Géza: A tíz feletti cégről meg a pántlikázásról ha lehetne hallani!) 

Igen, arról pedig annyit, hogy ennek az integrátori hitelnek, amelyről most szó van, és nem a 

másik háromnak - ez szakzsargon, nem hivatalos kifejezés, hogy pántlikázott pénzről 

beszélünk -, a kimondott célja az volt, hogy az integrátorok a termelők finanszírozását 

végezzék belőle, tehát ez a pántlika benne, hogy határozott célja volt.  

Azt szeretném elmondani, hogy a szerződést - mert az elnök úr is kérdezte, hogy a 

szerződés pontjait kontrolláltuk vagy ellenőriztük-e - nem velünk kötötte a cég, és módja a 

végrehajtást ellenőrizni annak van, akivel a szerződés megköttetett, tehát ettől kezdve, ha 

tetszik, az ellenőrzés és a kontroll az ő feladatuk. Nekünk mint mezőgazdasági 

minisztériumnak a továbbiakban jogi teendőnk ezzel a szerződéssel már nem volt.  

Hogy a szakállamtitkáron kívül kik dolgoztak… (Obreczán Ferenc: Ki volt akkor a 

szakállamtitkár?) Ez elhangzott itt már, az előbb megkérdezte valaki, az elnök úr is… 

(Közbeszólások: Máhr András.) Igen, válasz is született rá. Vagy most még egyszer mondjam 

el? (Obreczán Ferenc: Nem, most már így konkrét.) Ja, értem, jó. Tehát az ő szakállamtitkári 

munkakörébe tartozott a pénzügyek és a külső finanszírozási feltételek, a bankokkal való 

egyeztetés és a tárgyalás, és nyilván ő az ő kollégáival végezte ezt a feladatot.  

 

ELNÖK: (Obreczán Ferenc jelzésére:) Parancsolj, Feri! 

 

OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Miniszter úr, köszönöm 

az információt, azt kívántam, hogy ez megerősítésre kerüljön.  

Az elnök úrhoz fordulok, és az a kérésem, hogy a következőkben Máhr András 

szakállamtitkárt is hallgassuk meg, mert ebben van olyan pont, amelyre a miniszter úr nem 

tudhatott válaszolni, mert az egész folyamatot nem ismerhette, de Máhr András az egész 

rendszert ismerte. Hogy miért született ilyen határozat, az egész rendszerről ő bővebb 

tájékoztatást tud nekünk adni. Köszönöm szépen.  

 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még egyéb hozzászólás, bárkinek kiegészítése?  

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: Hozzám volt kérdés még.  

 

ELNÖK: Igen, valóban, elnézést, bocsánat! 

 

SZAXON JÓZSEF ATTILA, az IKR Zrt. vezérigazgatója: A garancia kérdése. Ha én 

bevállalom, hogy kezese leszek mondjuk Gráf úrnak, mert akar venni egy autót, és a banknál 

vagyok kezes, akkor a bank az ő házára jelzálogot tesz. Tegyük fel, Gráf úr nem fizet. Akkor 

a bank azt mondja, hogy, kedves kezes, légy olyan kedves, és fizessél. Én kifizetem az 

összeget, de az a jelzálog, ami a házán van, az átszáll rám, tehát aztán én utána tudok menni, 

hogy akkor árverezem, s a többi, s a többi. Ugyanez van ebben a témában is nagyban. Tehát 

az IKR teljes vagyonán van jelzálog, de ha a bankból lehívják ezt a kezességet, akkor azt a 

részt a bank megkapja.  

Mi volt még? Ja, ez az integrátori dolog. Na, a csúsztatás ott van, hogy 8 millió forint 

per IKR-dolgozó. Valóban, mi minden pénzünket kihelyezzük, abból élünk, kihelyezzük a 

termelőkhöz. Tehát itt 4 ezerrel vagy 5 ezerrel kell elosztani, és akkor mindjárt más az ábra. 

Csak arról volt szó, hogy megmenteni a 850 embernek a munkahelyét, és folytatni tovább az 

integrációt, a kihelyezést. Ez nem egy olyan örömteli szakma - utálni kell az integrátort, 

elhangzott itt ilyen is -, de a bankoknak ez eszméletlenül kényelmes. Ők odaadják az 

integrátornak a pénzt, mi megkeressük a vevőt, be kell minősítenünk, ugyanúgy, mintha bank 



- 34 - 

lennénk, mert nagyon sok visszaélés van, fedezetekről kell gondoskodnunk ugyanúgy, 

jelzálog, s a többi, s a többi, és ha a termelő végül mégsem fizet, ha véletlenül máshova adja 

le a terményét, és a többi, és a többi, akkor a bank mirajtunk veri le. Tehát a banknak nagyon-

nagyon kényelmes ez az integrátori dolog, ezért is volt, hogy a válság előtt jöttek, és tálcával 

hozták a pénzt. De amikor egy kis segítségre lett volna szükségünk, akkor azonnal 

visszaléptek.  

 

ELNÖK: Köszönöm. Azt gondolom, így talán érthető volt, ez az életszerű példa sok 

mindenre rávilágított.  

Kérdezem mind a meghívottakat, mind az albizottság, a bizottság tagjait, van-e még 

bárkinek kérdése, hozzászólása. (Senki nem jelentkezik.) Amennyiben nincs, akkor 

mindenkinek megköszönöm, hogy megtisztelt bennünket, és az ülést berekesztem.  

 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 10 perc)  

  

Győrffy Balázs  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


