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(Az ülés kezdetének időpontja: 9 óra 10 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

GYŐRFFY BALÁZS (Fidesz), az albizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai albizottsági ülésen! A meghívóban 
kiküldöttek szerint a Péti Nitrogénműveknek nyújtott kezességvállalással kapcsolatos állami 
szerepvállalást vizsgáljuk. Ennek kapcsán három meghívott vendégünk van, Gráf Józsefet 
várjuk még, aki jelezte, hogy úton van, a pesti forgalom áldozata, de bízunk benne, hogy 
hamarosan megérkezik ő is. Még egyszer köszöntöm a meghívottakat, és köszöntöm Budai 
Gyulát, akit egyben meg is kérnék, hogy ismertesse az általa vezetett vizsgálat témát érintő 
megállapításait. Köszönöm.  

 

Meghallgatás a Péti Nitrogénműveknek nyújtott kezességvállalással kapcsolatban 

Dr. Budai Gyula kormánybiztos tájékoztatója 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Jó reggelt kívánok! Nagy tisztelettel köszöntöm 
a bizottság tagjait és a sajtó képviselőit! Engedjék meg, hogy röviden ismertessem a Péti 
Nitrogénművek Zrt. vonatkozásában lefolytatott vizsgálatunkat, amely a Nitrogénművek 
állami hitelgarancia-szerződéséhez kapcsolódott.  

Elöljáróban arról szeretném önöket tájékoztatni, hogy a vizsgálatunk 
eredményeképpen ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés bűntette miatt körülbelül egy hónapja 
büntető feljelentést tettem a Központi Nyomozó Főügyészségen a vizsgálat eredményének 
lezárásaképpen.  

A hitelgarancia vonatkozásában két nagyon lényeges szempontot kell 
meghatároznunk. A Péti Nitrogénművek Zrt. egy 2009-es kormányhatározat alapján közel 
23,5 milliárd forint hitelt kapott, amely két részből állt: volt egy forgóeszközkölcsön, 
amelynek összege 10 milliárd forint volt, erre a Magyar Fejlesztési Bank, illetve a magyar 
állam 100 százalékos garanciát vállalt; illetőleg volt egy beruházási kölcsön része, amely 
52 millió euró volt, amelyre pedig 80 százalékban vállalt garanciát a magyar állam. A hitel 
felvételét megelőzően az MNV Zrt. Vagyongazdálkodási Tanácsa döntött a hitel 
folyósításának feltételeiről, született egy tanácsi döntés, amely tanácsi döntés megegyezett 
azzal a kormányhatározattal, amely 2008. december 20-án született, amely 
kormányhatározatban konkrétan megjelölték azokat a garanciákat, amelyek a hitelfelvétel 
feltétele kellett hogy legyenek a Péti Nitrogénművek Zrt. részére. Ebben konkrétan 
meghatározásra került, hogy milyen garanciákat kell biztosítani a Péti Nitrogénművek Zrt.-
nek ahhoz, hogy ezt a közel 23,5 milliárd forintos hitelt részére biztosítsa a Magyar 
Fejlesztési Bank.  

Engedjék meg, hogy itt két nagyon lényeges körülményt kiemeljek! Egyrészt a Péti 
Nitrogénművek Zrt. tulajdonosai kötelesek részvénypakettjük 76 százalékát letétbe helyezni a 
KELER Zrt.-nél, és opciós szerződést kötni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel. A 
Vagyongazdálkodási Tanács döntése alapján ez az opciós szerződés el is készült, ugyanakkor 
sajnos nem került aláírásra - hogy miért, azt hamarosan ismertetni fogom. Ugyancsak 
meghatározta a kormányhatározat, hogy a Nitrogénművek Zrt. ingatlanjait szintén fedezetként 
kell biztosítani a hitelfelvétel következtében, illetőleg meghatározta, hogy a Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. a társaság igazgatóságába a hitel futamidejére két tagot kell hogy 
jelöljön - ez egyébként garancia lett volna arra vonatkozóan, hogy a későbbiek során, 
amennyiben a hitel-visszafizetéssel kapcsolatban bármiféle probléma merül fel, bele tudjanak 
szólni a döntésekbe. Ez volt az eredeti kormányhatározat. 
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Ezt követően számunkra ismeretlen okok miatt, egyébként én úgy gondolom, a 
bizottságnak az lenne a feladata, hogy kiderítse, mi történt az elkövetkező három hétben, 
amelynek eredményeképpen 2009. január 23-án megváltoztatták az eredeti 
kormányhatározatot, és az új kormányhatározatból minden garancia kimaradt, amelyet a 
korábbi kormányhatározat tartalmazott, illetve az szerepel benne, hogy az állami vagyonért, 
vagyon felügyeletéért felelős miniszter kell hogy gondoskodjon arról, hogy a kezességvállalás 
biztosításának megfelelő szerződéses garanciák kerüljenek érvényesítésre - ez az akkori 
pénzügyminiszter személye volt, tehát neki kellett volna gondoskodnia arról, hogy megfelelő 
garanciák kerüljenek biztosításra a hitel vonatkozásában. Erre vonatkozóan a vizsgálat során 
semmilyen konkrétumot nem sikerült feltárnunk, tehát semmi olyan garanciát nem találtunk, 
ami a kezességvállalást biztosította volna.  

Ugyanakkor az ügy legfontosabb momentuma az, hogy a 2009. január 23-ai 
kormányülést megelőzően január 22-én a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságának elnöksége 
döntött arról, hogy a hitelt folyósítják a Péti Nitrogénművek Zrt.-nek, tehát a 
kormányhatározatot megelőzően egy nappal az MFB már döntött a hitel folyósításáról, és a 
hitel folyósításra is került. Erre a kérdésre, én úgy gondolom, a Fejlesztési Bank akkori 
elnökének mindenképpen választ kell tudni adni, tehát hogy mi az oka, hogy egy meg nem 
született kormányhatározatot megelőzően döntés született a hitel folyósításáról.  

A kormányhatározat előterjesztője az akkori pénzügyminiszter és a nemzeti fejlesztési 
és gazdasági miniszter volt, a határidő pedig a kormányhatározat szerint azonnali 
meghatározással került megfogalmazásra. Ugyanez mondható el a második 
kormányhatározatra, azzal a kitétellel, amit mondtam, hogy az akkori pénzügyminiszternek 
biztosítékokat kellett volna beépítenie a hitel meg nem térítésének fennállása esetére.  

Ezek alapján folytattuk le a vizsgálatot, és ezek alapján döntöttünk úgy, hogy az 
ügyben olyan körülmények merültek fel, amelyek mindenképpen azt eredményezik, hogy a 
hitelfolyósítás vonatkozásában a hűtlen kezelés törvényi tényállása merül fel, és ezért tettünk 
büntetőfeljelentést. És hogy mennyire igazunk volt ebben a dologban, mi sem bizonyítja 
jobban, mint az ügy legújabb kori fejleménye: a vizsgálat megindulását, illetőleg a 
büntetőfeljelentés megtételét követően a Magyar Fejlesztési Bank arról tájékoztatott, hogy a 
Péti Nitrogénművek Zrt. előtörlesztéssel kifizette az általa felvett hitel összegét, tehát kifizette 
a forgóeszközkölcsönre kapott 10 milliárd forintot és a beruházási kölcsönre biztosított 
52 millió eurót. Ez egyébként egy szeptember 9-ei e-mail, amelyet a Fejlesztési Bank küldött 
a részemre, illetőleg arról is tájékoztatott a Fejlesztési Bank, hogy az előtörlesztés nagy 
összegére való tekintettel pénzmosás miatt az illetékes hatóságnak bejelentést tettek. 

Az, hogy a Péti Nitrogénművek Zrt. a megindult vizsgálatot, illetve a 
büntetőfeljelentés megtételét követően ekkora összeget fizetett vissza, az én számomra azt 
bizonyítja, hogy ez a hitel szükségtelen volt ennek a gazdasági társaságnak. Ugyanis nem 
3 évre vagy 2 évre - 2009-ben folyósították, most 2011-et írunk -, hanem hosszabb futamidőre 
folyósították ezt az összeget. Valamilyen oknál fogva ez az összeg jóval a futamidő lejárta 
előtt előtörlesztés formájában visszakerült a magyar állam kasszájába, aminek én őszintén 
örülök egyébként, mert a költségvetésnek ebben a nehéz időben egy jelentős összeget tudtunk 
visszaszerezni. Ugyanakkor ez egyértelműen azt igazolja, hogy ennek a hitelnek a felvétele 
szükségtelen volt, tehát a magyar állam egy olyan gazdasági társaságnak biztosított ilyen 
kondíciókkal hitelgaranciát, amelynek erre az összegre nem volt szüksége; ha szüksége lett 
volna, akkor valószínűleg olyan nehéz helyzetben lenne, hogy előtörlesztéssel nem fizetné 
vissza. Ennek a megállapítása egyébként nem az én feladatom, hanem az illetékes hatóságoké, 
amelyeknél a Magyar Fejlesztési Bank pénzmosás gyanúja miatt bejelentést tett.  

Ezen vizsgálati megállapítások alapján kértem a bizottság elnökét, hogy ebben az 
ügyben hívja össze a bizottságot, és az ügyben szereplő személyeket hallgassa meg. 
Köszönöm szépen a lehetőséget. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. A meghívottaknak szeretném megadni a lehetőséget, 

hogy a most ismertetettekre reagáljanak. Veres képviselő úr, mivel Gráf úr nincs jelen, ezért 
önnek adnék szót.  

 

Reagálások 

Dr. Veres János (MSZP), volt pénzügyminiszter 

DR. VERES JÁNOS (MSZP), volt pénzügyminiszter: Köszönöm a szót. Elsőként azt 
szeretném rögzíteni, hogy a cég maradéktalanul visszafizetett mindent, mint ahogy az itt 
elhangzott, ebből következően a magyar államot semmilyen kár nem érte, a tranzakció 
lezárult, nincs mit keresni tovább - pont.  

A Budai úr által elmondottakhoz azért két megjegyzést óvatosan tennék, figyelemmel 
arra is, hogy közöttünk volt már konfliktus személyesen több alkalommal, futballöltözőtől 
kezdődően másutt is. Az első megjegyzésem, hogy meglehetősen - hogy is fogalmazzak? - 
furcsa szakmaiságra utal az, hogy ön olyat mond itt, hogy a magyar költségvetés megkapta ezt 
a pénzt. Úgy látszik, abszolút tájékozatlan a magyar költségvetés viszonyait illetően. Ez a 
pénz a Magyar Fejlesztési Banknak került visszafizetésre, nem a magyar költségvetés pénze. 
A magyar költségvetésnek ez a tranzakció egy fillérjébe nem került, a magyar költségvetést 
ezzel jelentős összegű bevételre tett szert - sajnálom, hogy erről elfeledkezik akkor, amikor az 
üggyel kapcsolatban bármilyen nyilvános nyilatkozatot tesz -, hiszen olyan díjakat kellett 
megfizetnie a cégnek, amely díjak jelentős összegűnek nevezhetők.  

A második dolog az, hogy kifejezetten szakmaiatlan az a megnyilatkozása, amikor azt 
mondja, hogy ha hamarabb visszafizeti egy cég a hitelét, azaz él az szerződéses előtörlesztési 
lehetőségével, akkor nem volt rá szüksége akkor, amikor felvette. Honnan tudja ezt 
megállapítani? Milyen vizsgálatot végzett azzal kapcsolatban, hogy szüksége volt-e rá akkor 
vagy nem? Szóval egészen elképesztő, szakmaiatlan nyilatkozatok hangzanak itt el. 

Az utolsó dolog pedig az, hogy ha egy picit megnézte volna a hitelfolyósítás 
körülményeit, akkor tudhatná azt - de egyébként csak az újságokat kell megnézni az akkori 
időszakból -, hogy az agrárium igen jelentős igényt támasztott annak idején, az akkor ön által 
vezetett szervezet is igen jelentős igényt támasztott annak idején arra nézve, hogy 
Magyarországon folyamatosan legyen műtrágyagyártás, hogy Magyarországon legyen 
lehetőség hazai műtrágyával ellátni a magyarországi termelőket. Hogy azt követően egy 
sajnálatos esemény kapcsán Közép-Európában jelentősen csökkent a műtrágyagyártó 
kapacitás, és ennek eredményeképpen egy más piaci helyzet alakult ki az elmúlt bő másfél 
évben, azt szerintem senki nem látta előre, hiszen az egy rendkívüli esemény volt, ami azóta 
bekövetkezett, azt, úgy gondolom, senki nem kalkulálhatta előzetesen.  

Éppen ezért szeretném megismételni azt, amit egy korábbi, hasonló albizottsági ülésen 
már elmondtam, hogy miután a cég vagyontárgyain a Magyar Fejlesztési Banknak a korábbi 
hitelből adódóan teljes körű jelzáloga volt folyamatosan, ezért a 100 százalékban a magyar 
állam tulajdonában lévő Magyar Fejlesztési Bank teljes körű jelzálogával biztosított 
hitelfolyósítás egyáltalán nem volt fedezet nélküli. Azt gondolom, ez a harmadik része annak, 
ami itt elhangzott, ami teljes mértékben szakmaiatlan volt.  

Úgy gondolom, hogy miután lezárult tranzakcióról van szó, a magyar államot 
nemhogy kár nem érte, hanem jelentős bevétele származott a költségvetésnek ebből a 
tranzakcióból, azon kívül megvolt az a másodlagos haszon, hogy a magyar termelők 
Magyarországon gyártott műtrágyából bármilyen mennyiségben folyamatosan ki tudták 
elégíteni az igényüket. Azt gondolom, hogy egy helyes döntés született annak idején, és 
miután egy lezárult tranzakcióról beszélünk, ezért - még egyszer mondom - semmifajta kárról 
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sem ön nem tudott itt beszámolni, sem más nem tud beszámolni, ezért szerintem a dolog le 
van zárva. Köszönöm szépen, hogy ennyit is foglalkoztak a dologgal. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Budai úr jelzésére viszonválaszra adnék 

lehetőséget.  
 

Dr. Budai Gyula kormánybiztos 

DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem tudom, 
hogy Veres képviselőtársam miről beszél, milyen konfliktusról az öltözőben. Én az ő nevét az 
ismertetésem során ki sem ejtettem, én egy pénzügyminiszterről beszéltem. De valóban, 
abban az időszakban ő volt a pénzügyminiszter - akkor már nevesítsük a dolgokat! És ha a 
szakmaiságról vagy a szakmaiatlanságról beszélünk, akkor nem én voltam az a 
pénzügyminiszter, akinek az ideje alatt az ország eladósodott, milliárdokat vett fel, és olyan 
helyzetben adták át a költségvetést, ahogy átadták - ha már szakmáról beszélünk, 
képviselőtársam. Tehát mielőtt az én szakmaiságommal kellene foglalkoznia, szerintem a 
saját háza táján kellene söprögetnie, illetve a saját kormányának, a volt kormányának a háza 
táján kellene szétnézni. És ha személyeskedünk, akkor személyeskedhetünk, ugyan én az ön 
nevét nem ejtettem ki, de valóban ön volt az a pénzügyminiszter, aki ennek a 
kormányhatározatnak az előterjesztője volt, illetőleg ön volt az a pénzügyminiszter, aki a 
következő kormányhatározatnak az előterjesztője is volt. És valószínűleg önnek kellene 
indokokat mondania, hogy mi az oka annak, hogy a Magyar Fejlesztési Bank már a második 
kormányhatározatot megelőzően folyósította ezt a hitelt a gazdasági társaság részére. Erről 
egyébként az igazgatóság elnökségi ülésének a jegyzőkönyve árulkodik, amit lehet, hogy ön 
nem ismer, de én ismerek. Tehát lehet, hogy a szakmaiságra való hivatkozás mellett jobban 
fel kellett volna készülnie erre a mai meghallgatásra, és akkor lehet, hogy tudtunk volna miről 
beszélgetni. Köszönöm szépen. (Dr. Veres János: Akkor viszonválasz!) 

 
ELNÖK: Egy pillanat! Ezt a reakciót természetesen meghallgatjuk, és azutánra 

vonatkozik az, hogy lehetőleg a személyeskedést mellőzzük. Most természetesen nem lenne - 
hogy is mondjam? - igazságos, ha ezt most mondanám, előtte, ezért ezt majd a későbbiekre 
vonatkozóan kérném, tehát hogy mindenki egy kis önmérsékletet legyen kedves tanúsítani. 
Köszönöm.  

A képviselő úré a szó.  
 

Dr. Veres János (MSZP), volt pénzügyminiszter 

DR. VERES JÁNOS (MSZP), volt pénzügyminiszter: Akkor három dolog. Mivel, úgy 
látszik, nincs jelen ezen a bizottsági ülésen, tekintettel arra, hogy ugyan nem mondta ki a 
nevemet, de ha az albizottság elnöke az ön szövegére való hivatkozással kér engem ezt 
követően nyilatkozatra, akkor, azt gondolom, egyértelmű a helyzet.  

A második pont: ha Budai úr annyira felkészült ebben a kérdésben, akkor meg tudja 
mondani, hogy ki gyakorolta a tulajdonosi felügyeletet a Magyar Fejlesztési Bank fölött 
abban az időszakban? Mert ha ezt tudná, akkor tudná azt, hogy nincs közöm hozzá.  

A harmadik pont: azt, hogy milyen döntést hozott a Magyar Fejlesztési Bank, nézzék 
meg a Magyar Fejlesztési Banknál, ebben a döntésben nekem bizonyosan nincs szerepem. 
Miután az ön elővezetésében is úgy hangzott el, hogy az akkori jogszabályoknak teljes körűen 
megfelelve a kormánydöntést kapta meg végrehajtandó feladatként a Nemzeti Vagyonkezelő 
igazgatósága, én teljes mértékben az akkori jogszabályoknak megfelelően jártam el - örülök, 
hogy ezt nem vitatta -, ugyanis nekem az érvényes vagyontörvény szerint egyetlenegy 
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lehetőségem volt: a kormánydöntés figyelembevételével rjgy-t kiadni azzal azonos 
tartalommal. Az ön szavaiból is az derült ki, hogy ez történt.  

Az utolsó momentum: ha bármi bajuk lett volna, már az új kormánynak, azzal a két 
kormányhatározattal, akkor lehetőségük lett volna azt a kormányhatározatot módosítani, 
visszavonni, megszüntetni, bármit csinálni vele. Önök mit csináltak ezzel a 
kormányhatározattal? 2011. III. hó 16-án módosították. Bármit beleírtak azzal kapcsolatban, 
amit ön most itt felsorolt? Semmit nem írtak bele. Két dolgot írtak bele, az Európai Bizottság 
lezárult vizsgálata kapcsán két körülményt, semmi mást. Az Európai Bizottság határozata is 
megvan ezek után már, a kormányhatározat itt van előttem, amelyet a mostani kormány 
módosított, és miután a mostani kormány sem talált semmi rosszat abban a 
kormányhatározatban, ezek után, még egyszer mondom, a lezárult tranzakción a magyar 
állam keresett, a magyar termelők jól jártak, örülök, hogy így alakult. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Morvai és Gráf urakat továbbra is várjuk… (Horváth 

Zoltánné: Morvai úr itt van, kértem, hogy jöjjön be.) Morvai úr itt van? (Dr. Morvai Attila az 
ülésterembe lép.) Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntjük! Nem tudom, technikailag hogyan 
bonyolítsuk, de mivel nem volt jelen, elmondanám, hogy mi történt eddig. Budai úr ismertette 
azt a vizsgálatot, amelyet az ő hivatala a Péti Nitrogénműveknek nyújtott állami 
kezességvállalással kapcsolatban végzett, és a koreográfiát illetően azt gondolnám, hogy 
akkor az elsőkörös hiányt pótoljuk azzal, hogy önnek is megadnánk a lehetőséget arra, hogy 
az ön aspektusából ismertesse, hogyan történt ez a kezességvállalás. Akkor megadom a szót. 

 

Dr. Morvai Attila, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-h elyettesének tájékoztatója 

DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: (Hangosítás 
nélkül:) Ugyan én sokat nem tudok erről mondani, mert mi a legvégén… (Közbeszólások: 
Mikrofon!) …Amennyit tudok, hogy az MNV Zrt. a legvégén jött volna az egész részbe. Volt 
egy kormányhatározat, amelyben emlékeim szerint benne volt a Pápai Hús és a 
Nitrogénművek, annak két pontja volt. Az alapján kaptunk egy tulajdonosi határozatot, az 
úgynevezett rjgy-t. Innentől kezdve - a törvény egyértelmű - megszabta a feltételeket is, hogy 
mindkét társasággal milyen opciós szerződést kell kötni, nyilván ennek a garanciális 
feltételeire. Emlékeim szerint talán még annyi volt, hogy az MFB, amely az egészet fogta, 
szólt annak idején, hogy ők majd nyilván milyen feltétellel fogják, mert az egy garanciának 
lett volna a legvége, tehát mi nyilván kötve voltunk ehhez a garanciás rendszerhez, és ha 
megkötik a kezességet, akkor lett volna ebből valami.  

Az első rjgy-nek két pontja volt, mint a kormányhatározat, annak megfelelően ami 
bele volt írva, el is készítette az MNV Zrt., kiküldte mindkét félnek, majd ez a 
kormányhatározat módosult, illetve az rjgy is, a Péti Nitrogénművek Zrt. kikerült, és csak a 
Pápai Hússal kötöttük meg, a másikkal nem. Tehát ebből így az MNV Zrt. részéről nem lett 
semmi.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Más akkor az első körben… 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: …Mi, azért 

mondom, a legvégén jöttünk volna az egészhez. Ha szóltak volna, mint ahogy a Pápai Húsnál 
szóltak, és mentünk, ott meg is kötöttük, és elment, itt nyilván, miután az MNV Zrt.-re nem 
volt ilyen tulajdonosi határozat, az MNV-nek ebben már nem volt szerepe onnantól kezdve, 
hogy hatályon kívül helyezték.  
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Kérdések, válaszok, hozzászólások 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor talán feltennénk néhány kérdést, ha nem vagyok 
tiszteletlen, akkor néhány kérdést én is feltennék, és utána adnék szót a bizottság tagjainak is.  

A Péti Nitrogénművek eredménye az általunk ismertek alapján folyamatosan pozitív 
volt, tehát gazdálkodási problémákkal az ismert tényadatok alapján nem küzdött. Ezért 
tisztelettel kérdezném, hogy mire alapozták azt az álláspontot, hogy a Péti Nitrogénműveknek 
szüksége van erre a hitelre. Érkezett-e a Péti Nitrogénművek részéről, a tulajdonosok részéről 
megkeresés a kormányzat irányába, hogy nekik szükségük volna egy ilyen konstrukcióra, 
mint amit aztán végül meg is kaptak?  

Itt szó volt arról a bizonyos rjgy-ről, a részvényesi jogok gyakorlójaként a 
pénzügyminiszter által kiadott rendelet, határozatról, ez határozta meg azt, hogy az MNV 
Zrt.-nek hogyan kell eljárnia az ismertetett ügy vonatkozásában. Veres képviselőtársamat 
szeretném megkérdezni, hogy az első rjgy, ami február 28-án született, az opciós szerződés 
vonatkozásában még komoly kritériumokat fogalmaz meg. Az eredeti felállás az volt, hogy - 
ha jól emlékszem - a részvényük 76 százalékát kellett volna a tulajdonosoknak letétbe 
helyezniük, ami nem valósulhatott meg, ahogy azt az MNV Zrt. levélben tudatta is a 
minisztériummal, ugyanis egy bírósági ügyből kifolyólag ezek a részvények nem voltak 
permentesek, így aztán mindössze 50 százalék állt rendelkezésre. Az eredeti rjgy úgy 
rendelkezett, hogy akkor azt az 50 százalékot kell letétbe helyezni a kormánybiztos úr által 
ismertetett ügyvédi irodánál, és amennyiben további részvények szabadulnak fel, egészen a 
76 százalék eléréséig ezeket a részvényeket letétbe kell helyezni. Az MNV Zrt. irattárából 
megkapott adatok alapján tudjuk, hogy az MNV Zrt. ez alapján el is készítette az opciós 
szerződést, amelyet ki is küldött a Nitrogénművek tulajdonosainak, akik azt nem írták alá, sőt 
a jogászuk által jelezték, hogy nem értenek egyet az opciós szerződésben foglaltakkal, és 
javaslatot is tettek arra, hogy módosítsák ezt az opciós szerződést, amire az MNV Zrt. azt a 
választ küldte, hogy nem áll módjában, mivel a 3/2009-es január 28-ai rjgy erre nekik nem ad 
lehetőséget. A történet úgy folytatódott, hogy a következő e tekintetben meghozott rjgy, 
amely február 17-ei, az 5/2009-es, az eredeti döntés 1. pontját teljesen hatályon kívül 
helyezte, amely pont a részvények letétbe helyezését jelentette volna. E vonatkozásban 
kérdezném akkor Veres képviselőtársamat, hogy mi indokolta azt, hogy az államnak ezt a 
fajta biztosítását, további garanciaérvényesítési lehetőségét kivonták a vonatkozó 
jogügyletből, mert azt gondolom, hogy az 50 százalék valóban egy letétbe helyezhető 
részvénymennyiség lett volna. Azt gondolom, hogy itt a magyar állam „kárára” esetlegesen 
negatív irányban tértek el az eredeti opciótól.  

Első körben ennyit szerettem volna mondani.  
Hogy bonyolítsuk? További kérdések feltevésével talán, és akkor egy csokorba 

gyűjtenénk össze a válaszokat, jó? (Jelzésre:) Gőgös képviselő úré a szó. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Azért kérek szót, mert szerintem a kérdések egy részére 

az én mondandómban meg is lesz a válasz.  
Itt felmerült, hogy a cég nyereséges volt, megvizsgálva az akkori időszakot, és hogy 

miért kellett ez a hitel. Miután mind a ketten Veszprém megyei képviselők vagyunk, nyilván 
kicsit jobban ismertük vagy jobban ismerhetjük - ugyan akkor még a Balázs nem volt 
képviselő - a cég állapotát. Én úgy gondolom, azzal csináltuk a nagy hibát, hogy ezt a mai 
ülést nem Péten csináltuk, mert én azt gondolom, ezzel az üggyel oda kellene menni a 
dolgozókollektíva elé, és azt kellene mondani nekik, hogy, kedves barátaim, igaz, hogy ti 
800-an már egy hónapja kényszerszabadságon voltatok, mert egy banki vita miatt nem tudtak 
földgázt vásárolni, de akkor miért is adott az állam pénzt, meg nem kellett volna, meg ez a 
cég egyébként is jó cég, erre miért volt szükség? Ezt talán a helyszínen lehetett volna tisztázni 
mondjuk az akkori szakszervezeti vezetőkkel, akik annak idején körülbelül… Én a 



- 11 - 

levelezéseimet a minisztériumból nem hoztam el, mert miért hoztam volna el, de ha nagyon 
akarnám, biztosan meglenne, hogy milyen leveleket kaptunk mi akkor a térségbeli 
polgármesterektől, hogy mi történik akkor, hogyha mondjuk ez a vállalkozás nem kapja meg 
az állami segítséget.  

Itt lehet azon lovagolni, hogy egy nappal előbb ment ki hitel, lehet azon lovagolni, 
hogy ez milyen fedezettséggel volt, de egyébként miután az államnak volt jelzálogjoga az 
egész cégen - már korábban is volt egy hitele -, innentől kezdve újabb fedezetet lehetne persze 
követelni, meg lehet, hogy ebbe úgymond, ha nagyon akarunk bele is kötni, csak nem szabad 
egy dolgot kiemelni a saját környezetéből. Most három évvel később elmélkedünk azon, hogy 
akkor azt a gyárat meg kellett-e menteni vagy sem. Én nem hallottam akkor egyetlenegy 
ellenzéki képviselőt sem, főleg a megyéből, aki azt mondta volna, hogy hagyjuk a fenébe, és 
menjen el a 800 embernek a munkahelye. Mert itt a lényeg arról szólt, hogy abban az 
időszakban nagyon sok cég főleg a válság okán likviditási problémával küzdött, volt amely 
felszámolásban volt - Pápai Hús Rt., ők nem fizették még vissza a hitelt, meg elég nagy 
bajban is lesznek a kötelező béremelés okán is, és nem tudom, hogy lesz-e majd itt kára az 
államnak vagy sem, nem lenne egyébként, hogyha nem ilyen környezetbe kerülnének most -, 
de ott is azt kellett mérlegelni, mindegyik esetben, nemcsak itt, hanem a Mórakertnél is, a 
Parmalatnál és az összes többinél, hogy az a foglalkoztatási helyzet meg az a magyar 
feldolgozóipar - mondjuk ez konkrétan nem élelmiszer-feldolgozó ipar, hanem az egyetlen 
normálisan működő közép-európai műtrágyagyárról van szó - működjön vagy se. És 
egyébként amire képviselőtársam utalt, az az esemény, az pedig az volt, hogy a linzi gyár 
felrobbant közben, és hogy a cégnek most mennyivel jobb a hatékonysága, meg mennyivel 
jobbak a piaci pozíciói, azon egy ilyen nem várt esemény sokat javított, sőt egy román gyár 
meg szintén csődbe ment, pontosan likviditási problémák miatt. Én tehát úgy gondolom, hogy 
ez a része nem kiemelhető ebből a dologból.  

Persze, nyilván aki papírok alapján… És én ezt most nem hányom a szemére senkinek, 
mert nyilván annak, aki egy ilyen vizsgálatot lefolytat, az a dolga, hogy megnézze a 
papírokat. A papírokban lehetnek olyan ügyek, amelyek esetleg felvetnek kérdéseket, hogy 
most akkor mi volt az az egy nappal előbbi utalás, de akiket ide meghívtak, azok közül 
nyilván egy sem fogja tudni ezt megmondani. Hogy miért változott a szerződés, vagy hogy 
miért változtak ezek a dolgok, az nagyjából látható volt, mert nem lehet olyan részvényeket 
letétbe tenni - ezt pont te mondtad, Balázs -, amelyeken bírósági per volt, nem az állammal, 
hanem egy más, egy külső céggel. De időnként meg kell hozni olyan döntéseket, és szerintem 
most is születtek már ilyen támogató döntések, amikor bizony ilyen dolgokra úgymond lehet 
azt mondani, hogy politikailag felelőtlen lépés. Itt ezer meg kétezer munkahelyért sok-sok 
milliárd vissza nem térítendő támogatást kaptak alapvetően multicégek. Itt szó nincsen 
semmiféle támogatásról, itt egy nagyon kemény piaci feltételek közötti, természetesen a 
piacról valószínűleg nem megszerezhető - mert garancia nélkül nem megszerezhető - hitelről 
volt szó, és megmaradt közvetlenül 800 munkahely, meg még ki tudja, hogy a beszállítói meg 
egyebek okán mennyi, ami egyébként azóta több, csak mondom, tehát többen dolgoznak már 
ott, főleg az értékesítési rendszerekben. Tehát ezt így kell mérlegelni. És én úgy gondolom, 
hogy azt meg, hogy történt-e törvénytelenség, nem a végrehajtás okán, azt lehet vizsgálni, de 
hogy kár nincsen, az teljesen világos. És szerintem lehet, hogy az államnak az lett volna a 
jobb, hogyha ez a cég végig fizeti ezt a hitelt, pontosabban nem az államnak, hanem a 
Fejlesztési Banknak, mert akkor a kamatok is befolytak volna, itt meg az előtörlesztésnél 
nyilván más a paraméter. Nem nagyon szoktak a bankok örülni annak, ha valaki előbb 
visszafizeti a hitelt, főleg a jó adós kategóriában, márpedig itt úgy tűnt, hogy ez egy jó adós 
kategória. De több ilyen üggyel is találkozhatunk még, biztos vagyok benne, hiszen akkor, 
abban az időszakban a válság okán kisebb integrátorok, nagyon sokan kaptak ha nem is 
teljesen ilyen állami háttérrel, hanem más garanciafeltételekkel támogatást, amit, én azt 
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gondolom, meg kellett adni, mert egyébként az egyetlen normálisan működő közép-európai 
műtrágyagyár zárta volna be a kapuit.  

Én ezt akartam ehhez hozzátenni, hogy, igen, nyilván mindenkinek végeznie kell a 
saját dolgát, de egy három évvel korábbi eseményt nem lehet a saját környezetéből kiragadni. 
És én nagyon sajnálom, tényleg, még egyszer mondom: sajnálom, hogy mondjuk az elnök úr 
nem hívta meg ide Péti Nitrogénművek szakszervezetének a képviselőit, hogy mondják el, 
milyen körülmények voltak abban az időszakban, és hogy hogyan élte meg az a térség azt, 
hogy ott lebegett mindenki fölött… Mondom még egyszer: egy hónapja 800 ember 
kényszerszabadságon volt, mert nem kaptak gázt, és olyan veszély volt, hogy ha nem áll 
helyre ez a dolog - itt az egy napon lovagolunk -, akkor lehet, hogy a gyár szétfagyott volna, 
mert nemcsak a technológiához, a gyártáshoz van szüksége földgázra, hanem a berendezések 
biztosításához is. Ha valaki egy kicsit jártas a műtrágyagyártásban, az tudja, hogy az ilyen 
gyárakat nem lehet leállítani; hogyha leállnak, akkor óriási problémát okoznak, olyan 
visszafordíthatatlan technológiai problémát a maró hatástól kezdve sok mindenben, ami miatt 
gyors döntéseket kellett hozni.  

Én azt kérem tehát mindenkitől, amikor egy ilyen politikai testületben állást foglal 
bármiről, hogy akkor ezeket a dolgokat is tegye a mérleg másik oldalára. Mert itt csak a 
száraz, papírbeli tények hangzottak el, de hogy ott az emberek abban az időszakban mit éltek 
át, meg hogy élték át ezt a kérdést, az sajnos nem került elő. Én ezeket azért mondtam el, mert 
azért ez alapvetően egy politikai testület. Mi nem nyomozóhatóság vagyunk, nem az a 
dolgunk, főleg miután feljelentés is történt, nem is értem egyébként, hogy hogyan jöhet ez a 
bizottság elé, amikor büntetőfeljelentés történt, mert ha még nem történt volna, akkor azt 
mondanám, hogy értem, de ezek után már azért ez egy elég furcsa helyzet. Úgyhogy én azt 
kérem mindenkitől, hogy ezt is mérlegelje, amikor bármilyen megállapításra próbál jutni 
ebben az ügyben. Igenis, most is voltak, ennek a kormányzatnak az időszakában is biztosan 
voltak ilyen döntések, nagyon szomorú lennék, ha nem, mert itt kaptak cégek komoly 
támogatásokat európai uniós jóváhagyással, és nem sokkal több munkahelynek a 
létrehozásáért, mint amennyi mondjuk csak itt a két cég esetében, az én megyémet érintő két 
cég esetében megmentésre került, mert az pontosan 2 ezer, nagyjából annyi, mint a nagy 
autógyárban, vagy több, mint mondjuk amennyi a másikban, akik ezért vissza nem térítendő 
támogatást kaptak, nem olyan hitelt, amiért nagyon kemény kamatot kell fizetni és nagyon 
kemény feltételekkel kell helytállni. Úgyhogy én ezt szerettem volna elmondani ahhoz, hogy 
kellett-e vagy nem. Azt meg nyilván a cég képviselői tudják elmondani, hogy abban az 
időszakban az a helyzet miért állt elő. Mert azt pontosan én sem tudom, meg szerintem más 
sem tudja, hogy miért lett az a vita a bankokkal abban az időben, lehet, hogy az egy 
tulajdonosok vagy volt tulajdonosok közötti vitából indult, és egyszerűen felfüggesztették a 
hitelezésüket, ami alapján egy ilyen cég, amely nyilván folyamatosan előre kell hogy fizessen 
bizonyos energiaszolgáltatásokért, nem tudta volna tovább végezni a munkáját. És itt nem két 
forintról volt szó, mert azért a műtrágyához elég sok gázolaj szükséges, ezt pontosan tudja 
mindenki.  

 
ELNÖK: Köszönöm. A kérdések körében Obreczán Ferenc jelezte, hogy szólni kíván. 

Megadom a szót. 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Én valami ellentmondást 

érzek mind Gőgös képviselőtársam, mind Veres képviselőtársam megnyilvánulása és Bige úr 
nyilatkozata között. (Megérkezik Gráf József.) Engedjék meg, hogy felolvassak valamit, 
tekintettel arra, hogy pontosan szeretném idézni: „Az MNV Zrt.-től ugyanis még 2005-ben 
vettünk fel 85 millió eurós fejlesztési hitelt, s nem 2008-ban. Ebből 2 év alatt 35 milliót 
visszafizettünk, a beruházás pedig 2008-ra elkészült. A fennmaradó 50 milliót is rendben 
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törlesztettük, tehát semmi oka nem volt annak, hogy újabb beruházási hitelt vegyünk fel 2008-
ban. A már meglévő hitelekre adott kormánygaranciák ellen tiltakoztunk. De végül odaadták 
301 millió forint kezességvállalási díjért.”. Én ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, 
hogy én ellentmondást érzek a megnyilatkozásban. Még egy dologra szeretnék visszatérni: 
2009. IV. hó 9-én kapott az akkori külügyminiszter, dr. Balázs Péter a Péti Nitrogénművek 
javára nyújtott támogatással kapcsolatban egy levelet. Ezzel kapcsolatban több kérdés merült 
fel, de inkább én erre a kérdésre szeretnék választ kapni.  

 
ELNÖK: (Gőgös Zoltán jelzésére:) Parancsolj! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Ha képviselőtársam tisztában lenne a Fejlesztési Bank 

működésével, akkor pontosan tudná, hogy a Fejlesztési Bank közvetlenül forgóeszköz-
finanszírozást nem adhat. Ezt egyébként módosítottuk, tehát a végén már kisebb 
volumenekben lehetett ilyenről szó, amikor bejött az, hogy likviditási válság van, és a bankok 
nem hajlandóak finanszírozni. Nincs semmi ellentmondás. Amit Bige úr leír, az pontosan így 
van: nekik fejlesztési hitelre alapvetően nem volt szükségük, mert a fejlesztés 2008-ban 
megtörtént. De azért, hogy magát a rendszert ne rúgja fel a kormányhatározat, ezért kénytelen 
volt fejlesztési hitellel összekötni a forgóeszköz-finanszírozást, mert likviditási problémáik 
voltak. Szó nincs arról, hogy nekik nem volt szükségük likviditási hitelre, képviselőtársam. 
De ehhez ismerni kellene a Fejlesztési Banknak a működtető rendszerét, és akkor lehet, hogy 
nem történnének ilyen félreérthető dolgok. Sok itt szerintem az ismerethiány - inkább ezt 
mondom -, arra jó ez a mai megbeszélés, hogy sok mindent tisztázni tudunk. Így működött a 
Fejlesztési Bank, tehát nem adhatott volna mondjuk 20 milliárd forint hitelt gázra, hogyha 
nem köti… És ezt vitatták ők mindig, az opciós ügyben is, hogy nekik igazából nem kellene 
fejlesztési hitel, mert mit fejlesszen, amikor előtte két évvel egy teljesen korszerűsített… 
Teljesen? Azért még mindig lenne ott mit tenni, én úgy látom, de ezt most már nyilván saját 
erőből meg tudják tenni. Ez az oka tehát ennek az ügynek, semmi egyéb, ezért kapta még 
pluszban azt a fejlesztési hitelt.  

Csak jelzem egyébként, hogy ugyanezt a fejlesztési hitelt megkapta a Pápai Hús Rt. 
Nekik nagyon nagy szükségük lenne rá, és nem értem, hogy most az új kormány miért állítatta 
le annak a folyósítását, ugyanis ez azt jelenti, hogy nem fogja tudni megcsinálni azokat a 
dolgait, főleg a csomagolástechnika területén. Ezt csak azért mondom, Balázs, mert te is elég 
közel vagy hozzá. Nem kapja meg a fejlesztési pénzt. Innentől kezdve azt is lehet 
vizsgálgatni, hogy most akkor a Fejlesztési Bank törvényi előírásainak megfelelt-e ez a hitel, 
de ezt azért nem kapja meg, mert kaptak egy parancsot, hogy nem adhatják oda. Na most azért 
akkor ezt is vizsgálgassuk már, jó? Igaz, hogy ez nem az elmúlt 8 évben történt, hanem ezelőtt 
két hónappal, de ha már egyszer itt vagyunk egy ilyen politikai testületben, akkor lehet, hogy 
azon is kellene gondolkodnunk, hogy kinek az agyában született meg az, hogy nem ad oda 
egy olyan fejlesztési hitelt, amely nélkül mondjuk a gyár nem fogja tudni visszafizetni a 
másikat sem.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Azt, hogy a bizottságunk mit vizsgál, mi magunk természetesen 

nem dönthetjük el, erre van egy bizottsági döntés, amely nekünk felhatalmazást adott, és 
önkényesen attól nyilván sem én, sem Gőgös képviselőtársam nem térhetünk el.  

Budai Gyula kért szót. Parancsoljon! 
 
DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Eléggé 

meg vagyok lepve, hogy ezen a bizottsági meghallgatáson itt ül az előző kormány két 
minisztere és egy államtitkára, és ismerethiányról beszél, hogy mi nem rendelkezünk 
megfelelő ismeretekkel. Kérem szépen, hogyha ők megfelelő ismeretekkel rendelkeztek 
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volna, akkor szerintem most nem ülnénk itt, és hogyha ezek a jogügyletek rendben lettek 
volna, akkor most a bizottságnak se az IKR Zrt.-t, se a Péti Nitrogénműveket, se mást nem 
kellene vizsgálnia. Én tehát úgy gondolom, hogy sokkal jobb lenne, ha a mi ismerethiányunk 
helyett a konkrét tényekre szorítkoznának, amelyek az üggyel kapcsolatosak.  

Gőgös képviselőtársamnak szeretném mondani, hogy én beszéltem polgármesterekkel, 
tehát én nem papírokból dolgoztam. Beszéltem a szolnoki polgármesterrel is, ahol a Péti 
Nitrogénműveknek van egy jelentős beruházása, a várpalotai polgármester asszonnyal is 
beszéltem, és… (Gőgös Zoltán: A pétivel is?) A pétivel nem beszéltem… (Gőgös Zoltán: Az 
elég nagy baj!) De ez a két polgármester, úgy gondolom, ha már itt munkahelyekről 
beszélünk, testközelből érzi ennek az ügynek a jelentőségét. Tehát nem papírokból 
dolgozunk, hanem azért én igyekszem tájékozódni más vonatkozásban is.  

Szomorúnak tartom, visszatérve arra, hogy itt a mi ismerethiányunkról beszélgetnek 
ellenzéki képviselőtársaim, miközben egy kérdést kell eldönteni: hogy indokolt volt-e ez az 
államigarancia-biztosítás, vagy nem volt indokolt. Obreczán képviselőtársam felolvasta azt a 
nyilatkozatot, amely azt mondja, hogy rájuk erőltették ezt a hitelgaranciát (Gőgös Zoltán: 
Fejlesztési pénzt! - Közbeszólások.), miközben egy jelentős dolog azért elhangzott itt mind 
Veres képviselőtársam, mind Gőgös Zoltán részéről, hogy tudták, hogy jelentős hitelek 
terhelik a Péti Nitrogénművek Zrt. portfólióját, vagyonát. Ennek ellenére még egy ilyen 
jelentős összeget odaadtak. És akkor itt magyarázzuk a bizonyítványt, hogy miért nem 
kértünk további garanciákat arra való hivatkozással, hogy azért nem kértünk további 
garanciákat a gazdasági társaságtól, mert így is minden vagyonán, részvényén ott található az 
állam jelzálogjoga, illetve van egy részvénycsomag, amelyet illetően folyt egy per egyébként, 
amibe érdekes lenne belemenni, csak az nem ennek a bizottságnak a kompetenciája, hogy 
ebben vizsgálódjon, mert ott azért nem arról van szó szerintem, amiről Gőgös Zoltán beszélt.  

Én tehát úgy gondolom, ennek a bizottságnak az a feladata, hogy megvizsgálja, hogy 
az állami garancia biztosítása indokolt volt vagy nem volt indokolt az összes körülményt 
figyelembe véve, hogy mi az oka annak, hogy az opciós szerződést nem írták alá, és mi az oka 
annak, hogy a második kormányhatározatot megelőzően a Vagyontanácsot vagy az MNV 
Zrt.-t már bele sem vonták ebbe a jogügyletbe, és a Magyar Fejlesztési Bank elnöksége 
döntött a kormányhatározatot megelőzően egy nappal. Én úgy gondolom, ennek igenis van 
jelentősége, és nem az, hogy volt gáz vagy nem volt gáz, hanem ha Gőgös képviselőtársam 
azt mondta, hogy ennek a bizottságnak az a dolga, hogy a politikai felelősséget kutassa, akkor 
szerintem a politikai felelősséget kutassuk, és ne azt, hogy volt gáz vagy nem volt gáz ebben 
az adott időszakban. (Gőgös Zoltán: Az lett volna a politikai felelőtlenség, ha nem ezt 
csináltuk volna!) Köszönöm szépen a lehetőséget. 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Obreczán képviselő úr kért szót. Parancsolj! 
 
OBRECZÁN FERENC (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Csak egy mondatot 

szeretnék még egyszer felolvasni: „A már meglévő hitelekre adtak kormánygaranciát, ami 
ellen tiltakozunk.”. (Dr. Veres János: Igen!) És ez ellentmond a… (Gőgös Zoltán: Fejlesztési 
hitelre! Feri, értsd már meg, hogy két különböző dologról beszélünk!) 

 
ELNÖK: Zoli, hogyha a parlamentáris keretek között tudnánk maradni! (Gőgös 

Zoltán: Bocsánat!) Üdvözlöm Gráf Józsefet. Azt gondolom, illő, hogy soron kívül szót 
adjunk neki. Parancsoljon! 

 
GRÁF JÓZSEF volt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: Elnök úr, 

mindenekelőtt elnézést kérek, mert nagyon messziről jöttem, és elég kalandos úton értem ide, 
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de mindent elkövettem, hogy azért sikerüljön - remélem, sok büntetést nem kell fizetnem az 
út kapcsán, de ezt majd meglátjuk.  

Annyit szeretnék hozzátenni a politikai felelősség oldaláról, mert, gondolom, a 
szakmait a kollégák már elmondták, hogy egy olyan rendkívüli helyzet adódott elő, amikor a 
Péti Nitrogénművek közölte, hogy nem tudja megindítani a szezont, azaz nem tud műtrágyát 
előállítani, abból az okból kifolyólag, hogy az egyik kereskedelmi bank felmondta a hitelét. 
Azonnal körülnéztünk a nemzetközi piacon, elsősorban ahol agrárattaséi vannak a 
kormányzatnak, hogy honnan tudunk műtrágyát beszerezni. Egynegyede nem mutatkozott a 
nemzetközi piacon, hiszen senki sem szerződések nélkül termel, nyilván le voltak kötve a 
kapacitások. Tehát lehetetlen volt találni. A politikai felelősség oldaláról az első tehát az volt, 
hogy a gyárat minden körülmények között el kell indítani, mert a hazai agráriumot külső 
forrásból nem tudjuk műtrágyával ellátni. Most abba nem megyek bele - mindenkinek van 
agrárismerete -, hogy a magyar mezőgazdaságra milyen hatással lett volna, hogyha egy évig 
mondjuk a műtrágya négyötödét nem tudjuk használni. Katasztrofális lett volna a hatás. 
Egyszerűen tehát nem volt mit tenni, a gyár elindítását minden körülmények között elő kellett 
segíteni. Ugyan próbálkoztunk - még egyszer hangsúlyozom - már az előző évben is 
Ukrajnából meg innen-onnan behozni műtrágyát, de annak olyan minősége volt, hogy sokkal 
drágábba került, mint az olcsó ár, le kellett darálni, s a többi.  

Ez a gyár Európa egyik legmodernebb gyára, és ezt a jelen pillanat is igazolja, hiszen 
semmi készlete nincs - tájékozódtam -, hanem a magyar és a külföldi vevők mindent 
megvásárolnak. Tehát gyakorlatilag folyamatosan működik, és mivel a hitelt is visszafizette, 
nagyon korrekt, jó nagy nyereséggel. A gyárnak tehát semmiféle gazdasági problémája nincs 
ilyen értelemben. Tehát nem volt mit tenni, azért kellett a kormányhoz fordulni, mert sem a 
magyar agráriumot nem tudtuk műtrágyával ellátni, sem folyamatosan nem tudtuk biztosítani 
a gyár működését, aminek más problémái lettek volna, gondolom, Gőgös képviselő úr ezeket 
foglalkoztatási meg egyéb oldalról elmondta. De ami engem érint, az kimondottan a 
műtrágyagyártás, és az, hogy semmilyen forrásból nem tudtuk pótolni a hirtelen kieső 
műtrágyát. A későbbiekben azzal, hogy ez miből adódott, ki a felelős meg hogyan, nem 
foglalkoztam, se a kereskedelmi bankkal, senkivel, aki felmondta a hitelt, nem tudom, mik 
voltak ennek az okai, biztos, hogy a maga részéről megvoltak ezek. Kizárólag az érdekelt, és 
ebben kértem a kormány segítségét - és partner is volt ebben a kormány -, hogy a gyárat 
minden körülmények között el kell indítani, mert Magyarország mezőgazdasága nem 
maradhat nitrogénműtrágya nélkül. Úgyhogy ezek voltak a dolognak az előzményei.  

Én azért azt megnyugtatónak tartom, hogy ez egy olyan hitelkihelyezés volt, aminél 
végül is az állam részéről semmilyen kockázat nem jelentkezett, hiszen 3-4 évvel a hitel 
lejárata előtt ez a hitel visszafizetésre került, a magyar állam megkapta a díját, amiért a 
garanciát nyújtotta, az is befizetésre került a költségvetésbe, tehát semmi ilyen problémát nem 
okozott. Egyébként biztos voltam benne, hogy mint Európa egyik legkorszerűbb gyára ki 
fogja termelni ezt a hitelt. Olyan kockázatot, mint más esetben egy állami garancia, ez a 
világon semmilyen kockázatot nem jelentett, mert teljesen tiszta volt, sőt a piaci helyzet még 
rájuk segített, mert a linzi gyár felrobbanása még egy piaci szegmenst jelentett számukra 
Ausztria és Németország felé, és nyilván ezért is tudták ilyen időben visszafizetni, mert óriási 
a kereslet a nitrogénműtrágya iránt. Én tehát azt gondolom, hogy ebben egy helyes 
kormánydöntés született, mert képzeljük el azt a szituációt, hogy ez a gyár nem tud elindulni, 
csődbe megy, megvásárolják külföldiek, itteniek… Tehát egyszerűen nem volt más lehetőség 
ebben az ügyben, mint a gyár újraindítása és a hitel megadása. Semmilyen más lehetőségünk 
nem volt. A részletekről természetesen beszélhetünk, de alapösszefüggésében a feladat az 
volt… Hiszen egy kormánynak intézkednie és dolgoznia kell, ha ilyen helyzet adódik. Az lett 
volna a baj, és akkor kellene felelősségre vonni bennünket, ha hagytuk volna, hogy a gyár ne 
induljon el, a magyar mezőgazdaság meg műtrágya nélkül maradt volna. Ebben az esetben 
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teljesen jogos lenne a felelősségre vonás. De nem abban, hogy megoldottuk a problémát, meg 
is térült minden, vissza is fizettek mindent. Én tehát azt gondolom, hogy tettük a dolgunkat, 
mert ez a feladata egy kormánynak. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Mielőtt még egy kicsit félrecsúszna ez az egész történet, 

azt gondolom, a Fidesz-KDNP-frakciószövetség nevében le szeretném szögezni azt, hogy mi 
nem azt nehezményezzük, hogy a Péti Nitrogénművek úgymond megmentésre került, azt 
gondolom, ez egy nem vitatható kormányzati lépés volt. Itt én a magam részéről a 
mikéntjében látok egy-két kérdőjelet, és ezért bátorkodtam meghívni az urakat, hogy 
amennyiben ezekre a kérdésekre itt választ kaphatunk, akkor esetleg nyugodtan, 
nyugodtabban tudjuk szemlélni az akkor történteket.  

Korábban feltettem egy kérdést Veres képviselőtársamnak, amely arra vonatkozott, 
hogy rjgy, tehát részvényesi jogok gyakorlójaként kiadott intézkedés kettő volt, a 3-as és az 5-
ös, és a 3-asnak még része volt ez a többször emlegetett opciós rész, az 5-ösből ez kikerült. 
Erre kérnék egy választ. A részvények 50 százaléka tudomásom szerint tehermentesen 
rendelkezésre állt, Zoli, ebben egyetértünk, nyilván egy teherrel, bármilyen jogilag megterhelt 
részvénypakettre nem lehet semmilyen más újabb terhet róni, viszont az 50 százalék az én 
ismereteim szerint rendelkezésre állt, tehát e vonatkozásban lehetett volna opciós szerződést 
kötni. És különösen annak fényében nem értem, hogy miért nem lett itt szerződés kötve, hogy 
Pápa vonatkozásában meg igen, miközben ez a két történet teljesen párhuzamosan futott 
egymással. Ha erre a diszharmóniára esetleg segítene rávilágítani képviselőtársam, azt 
megköszönném.  

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP), volt pénzügyminiszter: A tranzakció lezárult, a pénz 

visszafizetésre került, a magyar államot nemhogy kár nem érte, de eredményei voltak. Amit 
pedig ön kérdez, az valószínűleg azzal magyarázható, hogy megnézték közben, hogy mi van 
mögötte fedezetként, és miután a fedezeten egy 100 százalékos állami tulajdonú társaságnak 
volt teljes körű jelzálogjoga, ettől kezdve teljes körű biztosítéka volt a magyar államnak. 
Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, jogilag én azért egy kicsit más 

megvilágításból látom a történeteket. Az, hogy mondjuk visszafizetésre került ez a kölcsön, 
örvendetes és pozitív hír, de amennyiben itt bármilyen jogsértés történt - feltételes módban 
mondom, hangsúlyozom, tehát amennyiben történt -, és visszafizetésre került ennek az anyagi 
vonzata, az, azt gondolom, magát a cselekményt nem teszi meg nem történtté. Egy kicsit torz 
példát hadd hozzak! Ha valaki pénzt sikkaszt, majd azt visszateszi a kalapba, onnantól kezdve 
nem szűnt meg a sikkasztás ténye, csak… (Gőgös Zoltán: De itt nem arról szól a történet!) 
Mondom, hogy egy torz példát mondok, de azt gondolom, aki érteni akarja, az érti. Én nem 
azt mondtam, hogy itt sikkasztás történt, csak egy sarkalatos példával szeretném ezt 
érzékeltetni. Tehát amennyiben a pénz visszakerül a megfelelő helyre, az még nem jelenti azt, 
hogy nem történt semmi. Én tehát ebben nem látom a… 

 
DR. VERES JÁNOS (MSZP), volt pénzügyminiszter: Akkor még egyszer elmondom. 
 
ELNÖK: Parancsoljon, képviselő úr! 
 
DR. VERES JÁNOS (MSZP), volt pénzügyminiszter: Az én felelősségem arra terjedt 

ki, hogy a kormányhatározattal összhangban lévő rjgy-t adjak ki. Miután sem ön, sem Budai 
úr nem mondott arra vonatkozóan egy félmondatot sem, hogy a kettő ne lenne összhangban, 
ezért úgy gondolom, hogy korrekten jártam el. Ettől kezdve nincs miről beszéljünk. A pénz 
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visszafizetésre került, a magyar államot nemhogy kár nem érte, de többszörös haszon 
származott a magyar államnak ebből a tranzakcióból, ebből a jogügyletből. Ebből 
következően tőlem arra kérhetne esetleg választ, de ilyet nem tud kérdezni, mert nincs ilyen, 
hogy az rjgy-ben eltértem-e a kormány határozatától. Nem tértem el a kormány határozatától. 
Az én személyes felelősségem ebben a kérdésben ezen a ponton vagy megáll, vagy nem áll 
meg. Miután sem Budai úr, sem ön nem tud olyat mondani, hogy a kormányhatározattal 
ellentétes lett volna az rjgy tartalmában, formájában, megfogalmazásában, ettől kezdve nem 
értem, még miről beszélünk. Még egyszer mondom: a hitel visszafizetésre került, több mint 
300 millió forint többletbevétele származott a magyar költségvetésnek abból, amit Obreczán 
úr itt körüljárt, ugyanis azért a tranzakcióért, amelyben már egy korábban folyósított magyar 
fejlesztési bankos fejlesztési hitelt kellett bevonni azért, hogy forgóeszközhitelt lehessen 
folyósítani, külön kezességvállalási díjat kellett emiatt a cégnek fizetnie, ez a 300 millió forint 
egy olyan többlet, amit nem akartak kifizetni, de végül rákényszerültek, hogy kifizessék a 
magyar költségvetésnek, ez is megtörtént, befolyt a magyar költségvetésbe a pénz, a Magyar 
Fejlesztési Bank teljes mértékben visszakapta a hitelt, a magyar államnak nem áll fenn egy 
százaléknyi kockázata sem. Ettől kezdve a dolog teljes mértékben szabályosan lezajlott, 
befejeződött, jól jártak a munkavállalók, jól járt a cég, jól jártak a magyar agrártermelők, jól 
járt a magyar költségvetés. Akkor miért van még szükség arra, hogy ezt az egész dolgot itt 
tovább rágjuk? (Az elnök dr. Budai Gyulával egyeztet.) 

 
ELNÖK: Egy kicsit árnyaltabb a helyzet. (Dr. Veres János: Ez így van!) Tiszteletben 

tartom képviselőtársam véleményét, engedjék meg azonban, hogy ismertessem önökkel 
Zdeborsky György igazgatósági elnök úrnak a véleményét, aki az MFB Zrt. igazgatóságának 
a tagja: „Az igazgatósági elnök az előterjesztést - amely a most tárgyalt ügyre vonatkozik - 
azzal a megjegyzéssel fogadta el, miszerint nem érti, miért a magyar állampapírok másodpiaci 
kamatfelára alatti áron nyújtja a hitelt az MFB Zrt., továbbá jelezte, az ügylettel egyébként 
nem ért egyet.”. Ez különösen annak a tekintetében tűnik komolyan veendőnek, hogy utána az 
Európai Bizottság bizony megállapította, hogy itt egy burkolt állami támogatásról van szó, 
tehát a történet kellő körüljártsága talán nem volt kellően megalapozott.  

(Dr. Budai Gyulának:) Parancsolj, Gyula, szót kértél. 
 
DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy amit 

Veres képviselőtársam mondott, hogy a magyar államot nem érte kár, és minden szép és 
minden gyönyörű, az csak féligazság. Mert azt, hogy ez a helyzet megoldódott, én úgy 
gondolom, nem a volt kormánytagoknak, jelenleg ellenzéki képviselőtársainknak 
köszönhetjük, hanem annak a vizsgálatnak, amit mind a Fejlesztési Bank, mind jómagam 
folytattunk le, ennek lett az eredménye ez a jelenlegi helyzet. Tehát az, hogy ezt a dicsőséget 
Veres János magának vindikálja, picit erősnek tartom. Egyelőre azt vizsgáljuk, hogy indokolt 
volt-e olyan mértékű hitelgarancia biztosítása a Péti Nitrogénműveknek, mint amekkorát 
kapott, és nem azt vizsgáljuk, hogy mi lett a végeredmény, mert szerintem az előző kormány 
tagjainak a végeredményhez semmi közük, ebben azért megállapodhatunk.  

Veres János képviselőtársamnak a figyelmébe ajánlanám azt az általa 2009. január 16-
án Kiss Péter miniszter úrnak írt levelet, amelyet Gráf József és Bajnai Gordon is jegyzett, 
amelyben azért kicsit másképp festenek a dolgok. Szerintem Veres János képviselőtársam 
nagyon jól tudja, hogy miről van szó, ezt az akkori Miniszterelnöki Hivatal vezetőjének, Kiss 
Péter miniszter úrnak erről a jogügyletről írta. Tehát azért nem annyira árnyalt ez a kép, mint 
ahogy Veres János elmondja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: (Dr. Veres János jelzésére:) Parancsoljon, képviselő úr! 
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DR. VERES JÁNOS (MSZP), a volt pénzügyminiszter: Arra, hogy kinek miben 
milyen szerepe van, Budai úr, azt tudom mondani, hogy majd utólag meg lehet ítélni ezt 
korrekten. Egy dologban biztos vagyok: szabályosan jártunk el, a tranzakcióra szükség volt a 
magyar agrártermelők érdekében, és a tranzakció lezárult, a magyar államot nem érte kár. Ha 
ebből a háromból bármit vitat, akkor mondja! Egyelőre nem vitatott semmit a háromból. 
Akkor pedig miről vitatkozunk itt már réges-régen? Azért persze, hogy piszkáljuk a másikat, 
értem a vitatkozást. De hangsúlyozom: az önök kormánya, a jelenlegi Orbán-kormány azt a 
határozatot, amely kormányhatározat lehetővé tette ezt a garanciavállalásos hitelt, két 
minimális ponton módosította, nem vonta vissza, nem helyezte hatályon kívül, nem szűntette 
meg - 2011. III. hó 16-án módosították. Ezzel önök is jóváhagyták ennek a határozatnak az 
összes többi indokoltságát, létét, a hitel folyamatosan fennálló voltát. Tehát miről beszél itt 
már megint? Azt tudom tehát mondani, hogy önök a saját kormányhatározatukkal 
megerősítették a mi kormányunk által hozott két kormányhatározatot. Ezek után próbálnak itt 
még kekeckedni ilyen dolgokkal? Bocsásson meg, de azért most már ez… szóval bizonyos 
határokon túlmegy, úgy gondolom.  

Egyébként én nem azt mondtam, hogy kizárólagosan a mi kormányunknak van ahhoz 
köze, hogy így zárult le a tranzakció, de mi hoztuk ezt a határozatot, nekünk kellett abban a 
helyzetben, amely helyzetben Magyarországon nagyon-nagyon sok cég került nagyon-nagyon 
rossz helyzetbe, kiemelten néhány esetben, ahol nagyon sok munkavállalóról volt szó, ahol 
nagyon sor érintett volt… Itt az összes magyar agrártermelő érintett, hiszen nitrogénműtrágyát 
valamennyi agrártermelő felhasznál Magyarországon, jó esetben - most így fogalmazok -, ha 
nem komolytalan termelést folytat. Ebből következően nekünk - úgy, ahogyan azt Gráf 
miniszter úr és Gőgös képviselő úr elmondta - ekkor kellett ilyen döntést hoznunk. Hirtelen 
jött a szituáció, hozzá kell tegyem, nem sok idő volt gondolkodni akkor, amikor segítséget 
kért a cég, hiszen valóban ez a hitelfelmondási probléma volt az alapvető okozója annak, 
hogy ilyenről volt szó, és egy speciális helyzet volt, hiszen ebben az esetben egy fennálló 
magyar fejlesztési bankos fejlesztési hitel mellé kellett volna nekünk adni a Magyar 
Fejlesztési Bank Európai Unió által elfogadott alap működési szabályaival össze nem 
egyeztethető pusztán forgóeszközhitelt. Ezért kellett összekapcsolni a két hitelt, ezért kellett 
plusz 300 millió forint kezességvállalási díjat fizetnie a cégnek, ugyanis ha nincs 
összekapcsolva, akkor nem lehet adni, ekkor még nem járult hozzá az Európai Unió ahhoz, 
hogy a fejlesztési jellegű intézmények finanszírozási kölcsönöket tudjanak nyújtani. A válság 
hatására később kikényszerült az Európai Unióból egy ilyen jellegű döntés, tehát hónapokkal 
később megszületett ez a döntés az Európai Unióban, amikor már lehetett adni pusztán 
finanszírozási segítséget is fejlesztési pénzintézetek részéről is annak idején.  

Egyébként pedig ha ön most itt egy belső levelezésnek az anyagát… (Gőgös Zoltán: 
Ilyen volt a tész-hitel!) Persze, ilyen lett majd később a tész-hitel. Ha most itt Budai úr egy 
olyan levélnek a szövegét… Egyébként nem tudom, mi van a levélben, fogalmam nincs - 
annak idején az ember több ezer ilyen levelet írt alá -, hogy pontosan mi volt abban. Igen, 
komoly vita volt a kormányzaton belül arról, hogy ebben a helyzetben vajon jogszerűen 
milyen körülmények között lehet ilyen tranzakciókat megcsinálni, és feltételezem, hogy 
ebben bizonyos aggályok megfogalmazásra kerültek. Ha már elmondta, hogy három miniszter 
írta alá ezt a levelet, akkor bizonyosan a három miniszter a saját maga érdekei alapján, a saját 
maga szakmai háttere alapján beleírta azt, amit bele kell írni. Egy ilyen ügylettel nálunk, a 
Pénzügyminisztériumban a támogatásokat vizsgáló iroda hetekig foglalkozott, hogy megnézze 
a körülményeit, és még akkor sem volt biztos, hogy a végleges döntés teljes mértékben 
megfelelt mindenfajta körülménynek. Rengeteg olyan ügylet volt, amelyben a pénzt 
kifolyósítottuk, és azt mondtuk, hogy az Unióval pedig tárgyalunk a továbbiakban, és 
valamilyen módon majd tudomásul fogja venni az Unió vagy így, vagy úgy. De ha mi heteket 
várunk az Unió döntésére ilyen kérdésekben, akkor például Pét nem tudott volna működni. És 
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ha akkor két hétig megáll Pét, akkor egy életre megáll Pét működése, Zoli az imént pontosan 
elmondta, hogy miért állt volna meg.  

Még egyszer mondom: szabályosan történt a körülmény, az rjgy-k pontosan lettek 
kiadva annak idején, a tranzakció befejeződött, a magyar államot kár nem érte. Az egész, 
őszintén megmondom, egy teljesen fölösleges csepűrágás, ami ebben a kérdésben utólag 
zajlik.  

 
ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. A magam részéről annyit hozzátennék, hogy 

nyilván mivel nem vagyok kormánytag, a kormányhatározatokért felelősséget vállalni nem 
tudok, azt azonban megjegyezném, hogy a kormányhatározat amiatt lett megváltoztatva, mert 
az Európai Unió megállapította, hogy nem az uniós irányelveknek… (Dr. Budai Gyula: 
Pontosan! - Gőgös Zoltán: Minden ilyen ügyben megállapította, neki ez az érdeke. Értsétek 
már meg, gyerekek, bedőlt volna az egész magyar gazdaság, ha ilyen nem lett volna…!) Zoli, 
hogyha nem haragszol, befejezném a mondandómat (Gőgös Zoltán közbeszól.), és ismét 
megkérnélek, hogy amennyiben lehet, akkor próbáljunk meg a számunkra előírt keretek 
között maradni. (Gőgös Zoltán: …Máshol is volt ilyen, ott is ugyanez volt, akkor hozzuk ide 
azt is, aztán…!) Elnézést - most már egy kicsit határozottabban -, azt gondolom, az ülést én 
vezetem, ez nekem egyrészt kötelességem, másrészt jogom, úgyhogy mindenkit arra kérnék, 
hogy próbáljon meg kulturáltan viselkedni. Azt gondolom, én sem kiabáltam bele senkinek a 
mondandójába, noha ha valaki, akkor én megtehettem volna mint levezető elnök, de nem 
tettem meg. Köszönöm.  

Tehát a kormányhatározat amiatt lett módosítva, mert az Európai Bizottság erre 
kötelezte a magyar államot. Egyébként meg azt gondolom, felelőtlenség lett volna a magyar 
kormány részéről, hogyha ezt a kormányhatározatot úgy módosítja, hogy nem vizsgálja meg, 
ez hogyan és miként történt, és jelen pillanatban ennek milyen vonatkozásai vannak. Azt 
gondolom, ez a vizsgálat pont azt a célt szolgálja, hogy a magyar kormánynak segítséget 
tudjunk nyújtani információátadás tekintetében, hogy ez a kormányhatározat mennyiben volt 
szükségszerű és jogszerű. Engedjék meg, hogy ennyi hozzáfűznivalóm legyen!  

Van-e még kérdés? (Jelzésre:) Parancsoljon, Magyar képviselő úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Én is aggályaimat 

fejezném ki, hogy várhatunk-e - már nem tudom hányadik ülésen vagyunk itt túl - olyan 
ügyeket, amelyekben valóban megfogható lenne az elmúlt szocialista kormányok… Mert 
most már, ahogy ennek az ügynek is a vége felé járunk, látom, hogy nem az lesz a vége, hogy 
elszámoltatás. Tehát érdeklődnék az elnök úrtól hogy normális ügyek is várhatóak-e, ahol 
végkifejlet is elképzelhető, vagy itt is jobbikos ügyekkel kell majd előállnunk. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm a képviselő úrnak az erősen politikai indíttatású 

megnyilvánulását. Nem tudom, milyen jobbikos ügyekről tud. Ha a Jobbiknak is vannak 
ügyei az elmúlt 8 évből, akkor egész nyugodtan hozza el, kivizsgáljuk azokat is. Nem tudom, 
a Jobbik milyen kormányzati visszaéléseket volt képes produkálni az elmúlt 8 év 
vonatkozásában, de amennyiben ez egy beismerő vallomás jellegű megnyilvánulás volt, akkor 
köszönjük szépen a hozzászólását. Egyébként rosszul látja, ennek az ügynek nem a végén 
vagyunk, hanem az elején, további meghallgatásokat is tervezünk e tekintetben más érintettek 
bevonásával. Amennyiben önnek terhes itt a megjelenés, azt gondolom, ha kihagyja őket, azt 
tudomásul fogjuk venni.  

(Jelzésre:) Parancsoljon, Gőgös képviselő úr! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Először is elnézést kérek, valóban igazad van, Balázs, a 

vita hevében egy kicsit elveszítettem a fejemet az uniós ügyek emlegetése okán, de mindig azt 
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mondjuk, hogy most forradalmi kormányzás van, és az Unióval ne foglalkozzunk. Mi 
próbáltunk, de azért… Mi is próbáltunk olyanokat csinálni, amik…. Tehát azt nem mondtuk, 
nem láttuk, nem tudhattuk előre, hogy mi lesz a vége, de azért eléggé borítékolható volt, hogy 
bizonyos feltételeket újra kell majd tárgyalni ilyen hiteleknél. Volt arra példa, amikor a 
hitelfelvevő utólag azt mondta, hogy ilyen rossz feltételekkel hitelt még nem kapott, de ha 
nem adtunk volna, akkor meg senkitől nem kapott volna, csak az emlékezet idővel egy kicsit 
mindig szépíti a történelmet. Csak azért mondom ezt, mert arról volt szó, hogy ez a vizsgálat 
mondjuk a kormánynak az ilyen típusú tevékenységét segíti, hogy ezeket a határozatokat 
felülbírálja. Ez III. hó 16-án született, 2011. III. hó 16-án! Itt vagyunk, szeptember - nem 
tudom - 20-a van, ez meg márciusban megszületett, és érdemben semmit nem változtattak, 
tehát nem foglalkozott azzal, hogy mi volt az előzmény és hogyan, beépítette azokat a 
paramétereket, amelyeket az Európai Bizottság döntése alapján be kellett, de innentől kezdve 
úgymond hitelesítette ezt a típusú formáját. Volt olyan, ami visszavonásra, tudunk olyan 
kormányhatározatról, de ez például nem olyan, és nem is szeretném, ha ezek olyanok 
lennének, mert az nagyon nagy problémát okozna néhány vállalkozásnál. Én tehát inkább 
csak biztatom a mostani kormányzati szereplőket, és ha ilyen helyzetbe kerülnek, miután itt 
mindenki a magyar ipar megmentéséről beszél, én bátran ígérem azt, hogy nem fogunk 
keresztbetenni, hogyha mondjuk több ezer fős vállalatokat úgymond a pengén táncolva, de 
akár még időnként az Európai Unió döntéseivel szemben is megvédenek.  

 
ELNÖK: Jó. (Jelzésre:) Magyar képviselő úr! 
 
MAGYAR ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm a szót, elnök úr. Az előbb csak arra 

próbáltam utalni, hogy 16 hónapja van Orbán-kormány, itt elszámoltatás volt ígérve, és most 
is még csak ilyen ügyekkel tudunk foglalkozni. Erre próbáltam utalni azzal, hogy jó lenne, ha 
valami kézzelfogható felelősöket is találnánk, és úgy látom az eddigi információk alapján, 
hogy ez az ügy nem olyan lesz.  

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás e vonatkozásban? (Az 

elnök dr. Budai Gyulával egyeztet.) Morvai úr az opciós szerződés vonatkozásában… 
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Ami volt, azt 

elmondtam, az egészet.  
 
ELNÖK: Ha esetleg elmondaná, hogy ki volt az előterjesztő, tehát ha egy kicsit 

bővebben kifejtené! Ez valóban elhangzott a kérdések körében, de nem kaptunk rá választ.  
 
DR. MORVAI ATTILA, az MNV Zrt. volt vezérigazgató-helyettese: Amikor az rjgy 

jön, az a vagyontörvény alapján akkor és most is kötelező, tehát ott mérlegelés nem lehet. 
Más néven ez azt jelenti, mint amikor egy társaságnál a tulajdonos dönt, azt végre kell hajtani, 
és azokkal a feltételekkel. Tehát ott nincs mérlegelés, az MNV-nél nem is volt. És az, ami 
elhangzott, hogy a másik fél tárgyalni akart, és az MNV azt mondta, hogy nincs abban a 
helyzetben, az is pontos, mert amikor egy tulajdonos meghatározza, hogy mi a döntés és mi az 
alternatíva, ott a társaság nem tehet mást, mint hogy azt szó szerint végrehajtja. És miután a 
tulajdonos úgy döntött az rjgy-ben, hogy nincs szükség, akkor nyilván kikerült ebből az 
egészből. De úgy is szólt a tanácsi döntés a végrehajtásra, hogy azokkal a kritériumokkal, 
amelyek a kormányhatározatban, illetve az rjgy-ben voltak, úgy kellett volna végrehajtani. 
Tehát valóban, ami ott felvetés volt, mondta az elnök úr, hogy mondták, hogy nem nagyon 
volt tárgyalási hajlandóság, ez így van, hisz ez nem egy klasszikus megállapodás, itt az MNV 



- 21 - 

a legvégén állt, és ennek a legvégén kellett volna ezt így végrehajtani, és ennek megfelelően 
lett a szerződés is elkészítve.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Van-e még bárki, aki szólásra jelentkezik? (Senki nem 

jelentkezik.) Nincs. Akkor köszönöm szépen a megjelenésüket, az ülést berekesztem.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 10 óra 20 perc)  
  

Győrffy Balázs  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


