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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: 
Megkezdjük a munkánkat. Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket! Külön köszöntöm Bajnai 
Gordon miniszterelnök urat; köszönöm, hogy egy hosszas egyeztetés és próbálkozás után 
elfogadta a meghívásunkat. Várunk még bizottsági tagot, illetve a kormánybiztos úr, 
államtitkár úr is jelezte az érkezését, azonban nem akarom az időt hosszasan húzni, ezért 
elkezdeném az ülést.  

Meghallgatás a Péti Nitrogénműveknek nyújtott kezességvállalással kapcsolatban 

Elnöki bevezető 

Mindenekelőtt egy kronológiai áttekintést adnék, hogy megfelelő környezetbe tudjuk 
helyezni a történetet, és ennek apropóján talán az érdeklődők számára is érthetőek lesznek 
majd a kérdések.  

Onnan kezdeném, hogy 2008 decemberében a Péti Nitrogénművek, a Fejlesztési Bank 
és az akkori Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium között egy háromoldalú 
megbeszélés indult amiatt, hogy a Nitrogénművek finanszírozási problémákkal szembesült, a 
forgóeszközhitel volt az, ami kérdéses volt a számukra. 2008. december 20-án született az 
1086/2008. számú kormányhatározat, amelynek a kidolgozásában a Fejlesztési Bank és a 
vidékfejlesztési minisztérium vett részt, ennek a tartalma egy 56 millió eurós beruházási hitel 
és egy 10 milliárd forintos forgóeszközhitel volt. Ennek az előterjesztői Gyurcsány Ferenc, 
Gráf József és Bajnai Gordon miniszterelnök úr és miniszter urak voltak. Amikor ez a 
kormányhatározat megszületett, a Pénzügyminisztérium jogi aggályokat vetett fel amiatt, 
hogy a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács jogosítványai bizonyos mértékben sérültek, 
ezért ennek az újragondolását javasolta.  

Itt most egy más vonalra térnék át: ezzel párhuzamosan a Fejlesztési Banknál is 
megindultak dolgok, és emiatt kértük a miniszterelnök urat, hogy álljon a bizottság 
rendelkezésére, hiszen a Fejlesztési Bank tulajdonosi jogait illetékes miniszterként ő 
képviselte. Január 21-én a Fejlesztési Bank igazgatósága sürgősségi eljárást rendelt el az 
ügyben. A következő nap, január 22-én a bankban megszokott technikai kivitelezés 
következtében döntés született a hitel folyósításáról, azonban - és itt most visszakanyarodnék 
a kormányhatározatoknak, ennek a bizonyos kormányhatározatnak a sorsára - január 23-án, 
tehát a döntés másnapján megszületett az 1007/2009-es kormányhatározat, amely már úgy 
rendelkezett, hogy a garanciaelemeket nem a kormányhatározat részeként fogalmazza meg, 
hanem a garanciákat az állami vagyonnal való felelős gazdálkodásért felelős miniszternek a 
hatáskörébe adja, tehát őt kötelezte, hogy megfelelő szerződési kritériumokat foglaljanak bele. 
Ennek folyományaként Veres miniszter úr január 28-án meghozta a 3/2009-es rjgy-
határozatot - az „rjgy” mozaikszóként a „részvényesi jogok gyakorlójá”-t takarja -, tehát 
hozott egy ilyen határozatot, amely a 2008. december 20-ai kormányhatározatnak megfelelő 
biztosítékok előírását írta elő a vagyonkezelő részére. Január 28-án - tehát ugyanazon a napon, 
ezt ne felejtsük el -, tehát az rjgy-határozat megszületésének a napján, január 28-án a 
Vagyongazdálkodási Tanács hozott egy 35/2009-es határozatot, amely a megszokottól 
eltérően rapid gyorsasággal történt, és vezetői értekezlet nem tárgyalta, csak a tanács elé 
került be. Január 29-én, másnap a szerződést elküldték a Péti Nitrogénműveknek, azonban a 
szerződés ilyen formában aláírásra nem került, mert a cég mindössze az 50 százalékával 
rendelkezett szabadon a részvényeknek, ugyanis a Szabolcs-Szatmár Megyei Bíróságon a 
részvénypakett egy része eljárás alatt volt, tehát nem volt terhelhető. Ennek folyományaként 
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február 17-én megszületett az 5/2009-es rjgy-határozat, amely a korábbi rjgy-nek a teljes 1. §-
át hatályon kívül helyezte. Ez azt jelentette, hogy innentől kezdve semmilyen biztosíték nem 
volt már a kötelező kellékek között. Erre reagálva - már nem ugyanaznap, hanem egy hét 
eltéréssel - február 25-én megszületett a 111/2009-es vagyongazdálkodási tanácsi határozat, 
amely már a megváltozott tartalmú, új rjgy szerint készült el.  

Nagy vonalakban ennyiben kívánnám összefoglalni a történetet, ami így talán 
mindenki számára érthető. (Megérkezik dr. Budai Gyula.) Köszöntöm a kormánybiztos urat! 
A kronológiai áttekintésnél tartottunk, most értem a végére. Tehát ebben a kontextusban 
próbáljuk vizsgálni az ügyet, amelyben kormánybiztosként Budai Gyula úr eljárást indított. 
Ezzel kapcsolatban szeretnénk, ha néhány kérdésben segítené a tisztánlátást, miniszterelnök 
úr.  

Elsőként is azt szeretném megkérdezni, hogy az alapítói részvényesi jogokat ebben az 
időben a Fejlesztési Banknál miniszterként ön gyakorolta (Bajnai Gordon bólogat.), ebben 
akkor ugye egyetértünk? (Bajnai Gordon bólint.) Köszönöm. Ez ügyben kérdezném - egy 
elég konkrét kérdésem volna -, hogy tudna-e tájékoztatást adni arról, hogy ez a bizonyos 
2009. január 6-ai alapítói határozat, amely a 2/2009-es számot viseli, mit tartalmazott.  

Illetve, bocsánat, mielőtt belekezdenénk a konkrét kérdésekbe, kérdezem, hogy a 
kronológiai felvezetéssel kapcsolatban szeretne-e bármilyen kiegészítést tenni. Parancsoljon! 

 

Bajnai Gordon volt miniszterelnök bevezető gondolatai 

BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 
miniszterelnök: Azt gondolom, annak mindenképpen van értelme, hogyha a saját 
szempontomból összefoglalom az eseményeket, hogy én hogyan láttam, hogyan éltem meg, 
de ezek előtt szeretném köszönteni a bizottság tagjait, és köszönöm a meghívást, készséggel 
állok a rendelkezésükre.  

Maga a Péti Nitrogénművek ügye abban a kontextusban került gazdaságért is felelős 
miniszterként az asztalomra az ön által említett időpontnál már korábban, 2008 őszén, október 
vége, november tájékán, hogy - talán emlékezetes - akkor érte el Magyarországot a gazdasági 
válság, Izland összeomlása után Magyarország az IMF-hez fordult, és talán emlékeznek rá, 
hogy gazdasági csúcsot hirdetett meg a kormány a nyilvánosság előtt, ahol én magam voltam 
az előterjesztője a gazdasági válságkezelés programjának. Ennek egyik része volt az, hogy a 
kormányon belül létrejött egy úgynevezett válságkezelő kabinet, amely heti rendszerességgel 
tekintette át a válságkezeléshez kapcsolódó kormányzati cselekvéseket, ennek a munkának az 
előkészítése összefogása miniszterként hozzám tartozott, és ennek keretében mi magunk a 
Gazdasági Minisztériumban rendszeresen, heti rendszerességgel foglalkoztunk - más tárcák 
bevonásával - az összes olyan gazdasági válsághelyzettel, amely azzal fenyegetett, hogy 
jelentős gazdasági kárt vagy foglalkoztatási problémát okozhat az országnak. Ily módon 
került már november folyamán elénk a Péti Nitrogénművek problémája, egyrészt az akkori 
földművelési tárca jelzése, másrészt sajtóhírek alapján, illetve foglalkoztatási problémaként is 
az asztalra került… 

 
ELNÖK: Bocsánat, egy kérdés, ha nem vagyok tiszteletlen. A Péti Nitrogénművek 

részéről közvetlen megkeresés történt az ügyben az ön személye irányában?  
 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Így van, már azt megelőzően, hogy ez történt volna, hallottunk az ügyről, 
hiszen Gráf miniszter úr jelezte, hogy itt nagy baj látszik, illetve a sajtóban is megjelentek 
hírek, ezt követően pedig Bige úr mint a Nitrogénművek tulajdonosa vagy fő tulajdonosa 
jelentkezett nálam, és kért tőlem személyes meghallgatást november elején - a pontos dátumot 
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nem tudom, de azt hiszem, nem is érdekes. Egy, ezen egy alkalommal találkoztam Bige úrral, 
sem előtte, sem utána nem került sor köztünk találkozásra. Ő is elmondta azt, ami számomra 
akkor már nagyjából ismert volt, hogy a Péti Nitrogénművek pillanatnyilag bezárt állapotban 
van, tehát felfüggesztették a termelést. Ennek hátteréről azt mondta el, hogy a legfőbb 
finanszírozó bankjukkal - két bankjuk volt: a Fejlesztési Bank és az OTP Bank -, az OTP 
Bankkal egy olyan vitába keveredtek, amelynek kapcsán a finanszírozásukat a bank 
felfüggesztette, nem képesek termelni - ez megegyezett azzal a tájékoztatással, amit az 
agrártárca felől kaptunk; eltekintenék a részletektől.  

Alaposan elemeztük a problémát a válságkezelő kabinet és a titkárság keretében, és 
arra jutottunk, hogy a helyzet valóban súlyos, nemcsak a Péti Nitrogénművek tulajdonosai 
szempontjából, hiszen ahhoz az államnak különösebb köze nincs, magántulajdonosok ügyéről 
van szó, hanem mert itt négy olyan nemzetgazdasági jelentőségű kérdés van, amelyre 
figyelemmel kell lennünk, amikor ezzel a problémával foglalkozunk. Az első egy 
agrárstratégiai ügy: a jelzések szerint a magyar műtrágyaellátás körülbelül négyötödét ez az 
üzem fedezi rendszeresen, évek óta - úgy tudom, egyébként azóta is jelentős mértékben 
(Gőgös Zoltán: Igen.) -, ezért tehát van egy súlyos agrárprobléma. A földművelésügyi 
miniszter tájékoztatása szerint úgy tűnt, hogy rövid távon nem megoldható, nem kiváltható az 
így kiesett termelés, tehát a magyar gazdák, a magyar mezőgazdasági gazdálkodók, üzemek 
műtrágya nélkül lennének kénytelenek nekivágni a következő mezőgazdasági idénynek, ami 
egy nagyon súlyos agrárválságot jelentett volna Magyarországon. Ez volt az egyik probléma.  

A másik stratégiai ügy, hogy a térségben ennek az üzemnek a kiesése körülbelül 
800 fős direkt munkahelyvesztést okozott volna; egyébként ez párhuzamosan futott akkor a 
Pápai Húsüzemmel, ami szintén a térségbe tartozik, ott meg további ezer-kétezerháromszáz 
főről volt szó, tehát úgy tűnt, hogy gyakorlatilag a Közép-Dunántúl térsége, Veszprém megye 
foglalkoztatási szempontból egy olyan mélyütést kapna, hogyha ezt a két ügyet nem kezeljük, 
ami nagyon hosszú távon lenne csak helyrehozható, ha egyáltalán. Erre már a válságkezelési 
stratégiában is kitértünk, hogy ha egyes térségekben hirtelen szűnik meg sok munkahely, 
akkor az akár évtizedes problémát is okozhat. Tehát volt egy agrár- és volt egy foglalkoztatási 
probléma.  

Két másik kérdés, stratégiai probléma is az asztalomra került, amikor ezt az ügyet 
vizsgáltuk. Az egyik, hogy amennyiben a cég felszámolásba kerül, csődbe, aztán 
felszámolásba kerülne, akkor a Magyar Fejlesztési Bank már korábban folyósított hitele csak 
az eszközök egy részére keletkeztetett jelzálogot, tehát nem a teljes gyárüzem összes eszközén 
volt fedezete a banknak, hanem csak bizonyos elemeken, még nem is összefüggő elemeken, 
egy más részt más finanszírozó birtokolt volna jelzálogon keresztül, ezért vélelmezhető, hogy 
egy felszámolásban jelentős vagyonvesztés érhette volna a Magyar Fejlesztési Bankot és azon 
keresztül a 100 százalékos tulajdonos magyar államot. Ez volt a harmadik stratégiai probléma, 
amelyre tekintettel kell lennünk. Ez azért is fontos, mert az első reakciónk természetesen az 
volt, hogy mi nem magántulajdonosokkal akarunk egyezkedni; ha a cég fizetésképtelen, akkor 
vizsgálja meg a Magyar Fejlesztési Bank, hogy az állam képes-e működtetni, üzemeltetni ezt 
a céget - ekkor derült ki, hogy a jelzálogok alapján nem tudja úgy elvonni az eszközöket, 
hogy tovább működtesse.  

Végül a negyedik ilyen szempont az volt, hogy mindezzel a folyamattal párhuzamosan 
bejelentkezett egy vevő vagy cég iránt érdeklődő, potenciális vevő: a más ügyekből jól ismert 
EMFESZ társaság, amely gázszolgáltatóként a cégnek gázt adott el, kívánt eladni, illetve 
gázszolgáltatóként birtokolni szerette volna ezt a céget, és különböző közvetítőkön keresztül, 
illetve tudomásom szerint írásban is, de nem nekem, hanem az MFB-nek, jelezte, hogy ő 
beszállna a cégbe, a bajba jutott cégbe. Különös volt az egybeesés: bajba jutott cég, az 
EMFESZ bejelentkezik, át akarja venni. Az EMFESZ történetében azóta bekövetkezett 
események alapján, azt gondolom, a szélesebb közvélemény számára is nyilvánvaló, hogy egy 
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ilyen típusú tulajdonlás, egy átláthatatlan, ma már egyértelműen zavaros és nem 
fenntarthatónak tűnő ukrán tulajdonlás a céget, a magyar cég magyar státuszát, magyarországi 
horizontját veszélyeztette volna, beláthatatlan lett volna, hogy az egyébként Ukrajnában, 
legközelebb Magyarországhoz Ukrajnában működő műtrágyatermelés milyen módon bánt 
volna a magyarországi konkurenciával. Ezt a negyedik szempontot én - mondjuk úgy - 
nemzetbiztonsági szempontnak is tekintem. Erről sokkal többet azért nem szeretnék mondani, 
mert az EMFESZ ügye kapcsán azóta egyébként rengeteg dokumentum keletkezett, meg már 
akkor is, aminek kapcsán magam a mai napig is titokgazdának számítok, ezért csak akkor 
tudok nyilatkozni, gondolom, zárt ülésen, ha erre mentesítést ad nekem ezeknek az iratoknak 
a minősítője.  

Mindezekből az információkból arra a következtetésre jutottunk, hogy négy olyan 
stratégiai szempont van, amelyek egyike is elég lenne már arra, hogy kiemelten foglalkozzunk 
ezzel az üggyel. Így is tettünk. Elsőként - ahogy már említettem - azt az opciót vizsgáltuk 
meg, hogy az állam képes-e átvenni és működtetni ezt a céget, hiszen az önmagában 
megoldotta volna mind a négy kritikus kérdést. Arra jutottunk, hogy a fennálló 
hitelbiztosítékok erre nem elégségesek. Ekkor merült fel az a második lehetőség, hogy akkor 
viszont teremtsünk olyan új jogviszonyt, új helyzetet, amely a cég működését biztosítja, 
megtartja magyar tulajdonban, biztosítja a műtrágyaellátást, a foglalkoztatást, ugyanakkor az 
államot, az állami finanszírozót olyan helyzetbe hozza, hogy ha ennek ellenére sem képes a 
cég magántulajdonban működni, akkor az állam képes legyen átvenni és működtetni ezt a 
stratégiai jelentőségű, Magyarországon lényegében monopolhelyzetben működő üzemet.  

Ezért született egy olyan előterjesztés - és itt kanyarodnék rá az ön kérdésére -, 
amelynek én társelőterjesztője voltam a másik két tárcával, a pénzügyminiszterrel, aki a 
vagyonkezelői jogokat gyakorolta és az állami garanciáról tudott dönteni, illetve a 
földművelésügyi miniszterrel, aki az ágazati szempontokat képviselte, hárman készítettünk 
egy előterjesztést, amelyben egy olyan megoldásra tettünk javaslatot, ahol az MFB a cég 
teljes hitelezését átvenné, cserébe pedig olyan biztosítékokat írna elő, amelyek biztosítják az 
állami érdekeknek az érvényesülését. Ez a folyamat, amelyet ön itt részletesen bemutatott, 
körülbelül másfél-két hónapig tartott, aminek a végén a hitel folyósításra került.  

A mai szempontból visszanézve az ügyet azt kell mondanom, hogy ez az egyik 
kiemelkedően sikeres állami válságkezelő akció volt, hiszen ha elemezzük azt a négy 
kockázatot, amelyet az elején elmondtam, akkor mind a négy szempontból jó megoldás 
született. A cégnek előírtuk biztosítéki feltételként, hogy csak akkor kapja meg a hitelt, ha a 
hitelfolyósítás előtt bemutatja a szerződéseit a magyar termelőkkel, tehát biztos, hogy a 
hitellel létrejövő műtrágya azonnal a magyar termelőkhöz jut, és mondjuk nem megy el 
exportra - ez teljesült, azt az évet a magyar gazdaság, mezőgazdaság műtrágyával ellátva 
átvészelte, és azóta is rendben van az ellátás. A második, hogy foglalkoztatási garanciát 
kértünk a cégtől a 800 fő foglalkoztatására - tudomásom szerint azóta sincs ezzel probléma, 
talán még bővült is a cég létszáma és termelése. A harmadik, hogy biztosak akartunk lenni 
abban, hogy ezek a részvények nem kerülnek külföldi kézbe, nem kerülnek egy általunk 
átláthatatlan tulajdonosi szerkezetű cég birtokába - ez megtörtént, tudomásom szerint a mai 
napig is magyar tulajdonban van a cég. A negyedik szempont pedig, hogy az MFB hitelezői 
pozícióját, ezen keresztül az állami vagyont védjük, ami szintén sikeresen teljesült, 
tudomásom szerint a cég azóta az összes hitelét, amit akkor folyósított neki az MFB, 
visszafizette, idő előtt visszafizette, ezen kívül a cég jelentős, olyan 300 millió forint körüli 
garanciadíjat is megfizetett a magyar államnak, ez azon a kamatbevételen felül van, 
250 millió talán, ha jók az emlékeim, amit a Magyar Fejlesztési Bank évente keresett a 
hitelen.  

Így tehát a magyar államot anyagi kár nemhogy nem érte, hanem biztonságosabb 
helyzetbe került, mint korábban volt, azóta ez a pénz megtérült, tehát ebben nincsen nyitott 
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kérdés, a foglalkoztatás fennmaradt, az agrártermelést el tudtuk látni műtrágyával, és a 
stratégiai jelentőségű cég magyar tulajdonban maradt. Ezért azt gondolom, hogy ez egy 
sikeres válságkezelő akció volt, párhuzamosan egyébként a Pápai Húsnál lefolytatott hasonló 
mentőakcióhoz - úgy tudom, a Pápai Hús is sikeresen működik azóta is -, így összességében 
regionális foglalkoztatási szempontból Veszprém megyében sikerült más veszteségek mellett, 
de megtartanunk a foglalkoztatás magvát.  

Én így látom ezt a tranzakciót, ebből a szempontból sikeresnek tartom, és kíváncsian 
várom, hogy ezzel kapcsolatban milyen aggályaik vagy kérdéseik vannak még.  

 

Kérdések, válaszok 

ELNÖK: Köszönöm szépen. Akkor egy-két konkrét kérdéssel folytatnám.  
A kronológiai felvezetésben látható volt, hogy 2009 január vége elég sűrű volt az ügy 

szempontjából. Január 21-én született döntés a sürgősségi eljárásról. … Bocsánat, 
visszalépnék még egyet. Tehát január 6-án volt egy alapítói határozat. Kérdezem, hogy ennek 
az alapítói határozatnak mi volt a tartalma, a rendszer felépítése miatt, úgy vélem, ez az ön 
minisztériumától érkezett, tehát akkor ön ezt nyilvánvalóan ellenjegyezte. Tehát mi volt ennek 
a tartalma? 

A következő kérdésem arra vonatkozik, hogy január 21-én a Fejlesztési Bank 
igazgatósága sürgősségi eljárás alá vonta a Péti Nitrogénművek ügyét. Kérdezem, hogy ezt a 
sürgősségi eljárást ön szorgalmazta-e, effektív adott-e utasítást az igazgatóságnak a sürgősségi 
eljárás státusz kiadására?  

Másnap született egy döntés a folyósításról, tehát 21-én sürgősségi eljárás, 22-én 
döntés a folyósításról, 23-án viszont módosította a kormány az eredeti kormányhatározatot. 
Vélelmezem, hogy kormánytagként önnek volt tudomása arról, hogy milyen 
kormányhatározat fog születni az ügyben, tehát amely módosítja az alap-kormányhatározatot. 
Amennyiben volt róla tudomása, akkor miért volt szükséges sürgősségi eljárás alá vonni, és 
egy nagyon rövid távon módosuló kormányhatározat alapján döntéseket hozatni a Fejlesztési 
Bankkal?  

Nem tudom, feltegyem-e a kérdéseket, technikailag kérdezem (Bajnai Gordon: 
Persze!), és akkor egy kalap alatt válaszol. (Bajnai Gordon: Igen.) Jó, akkor ezen 
forgatókönyv szerint mennénk.  

A január 23-ai kormányhatározat a garanciákat kivette magából a 
kormányhatározatból, és azt Veres miniszter úr hatáskörébe utalta, aki ezeket az rjgy-k 
kiadásával próbálta kezelni. A miniszterelnök úr említette, hogy a részvények kérdése nagyon 
fontos volt a tekintetben, hogy egy esetleges csődhelyzet beállása esetén tudja-e az állam 
ezeket az agrárgazdasági ellátási gondokat kezelni a cég továbbvitelével, amivel én egyébként 
teljes mértékben egyetértek, és ezt egy felelős döntésnek tartom. Viszont éppen ennek 
függvényében nem értem, hogy a részvények, a részvénypakett letétbe helyezése miért került 
ki mégis a későbbiekben a szerződésből. Kérdezem, hogy a Pénzügyminisztérium 
tevékenységét felelősnek tartja-e ez ügyben. Hogy egy ilyen biztosíték kikerül a rendszerből, 
az azért egy komoly súlyú dolog.  

Szerintem nem tömbösíteném tovább a kérdéseket, lesznek még, de talán most akkor 
lehetőséget adnék a válaszolásra.  

 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Az ön által említett alapítói határozat most már nincs a birtokomban, ezért 
annak a részleteire nem emlékszem, és nem tudok róla nyilatkozni; ha megmutatja, szívesen 
felidézem ezeket. De a kérdésére lényegében azért megpróbálok válaszolni.  
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Az első kormány-előterjesztést, amely decemberben született a tárgyban, ugyan 
hárman nyújtottuk be, de az abban szereplő feltételek döntő többségét az én minisztériumom 
határozta meg vagy javasolta a kormánynak, amely tartalmazta egyebek mellett a 
hitelbiztosítéki feltételeket, amely megszabta azokat a kereteket, amelyeken belül az MFB-
nek aztán folytatnia kellett a szakmai tárgyalásokat. Szokásos eljárás, hogy egy ilyen ügyben 
nem a kormány tárgyal, hiszen itt egy bankszakmai kérdésről van szó, ahol a hitelt magát is a 
bank nyújtja, ezért a bank számára csak kereteket tud kijelölni a kormány ilyen értelemben. 
Az alapítói határozat, amelyre hivatkozott, vélhetőleg - mondom, nincs a birtokomban - az 
lehet, amelyben én mint az alapítói jogok gyakorlója az Magyar Fejlesztési Bank felé a 
kormány döntését továbbítom, pontosabban megfogalmazom, lefordítom alapítói határozatra, 
az tehát vélhetőleg tükrözi a kormány decemberi döntésének az MFB-re vonatkozó tartalmát.  

Az egyik kérdéskör, amelyet több felvetés kapcsán hangsúlyoz, a sürgősség kérdése. 
Azt gondolom, nagyon nyilvánvaló, hogy ez egyszerűen a mezőgazdasági helyzetből fakadt. 
Hiszen a cég már november óta be volt zárva, a mezőgazdaság idényjellegűen használja a 
műtrágyát, év elején használja fel a zömét a műtrágyának - vannak itt nálam avatottabb 
szakértői is ennek a kérdésnek -, de éppen ezért nagy volt a szakmai nyomás rajtunk a 
minisztérium részéről, de más mezőgazdasági szervezetek részéről is, hogy csináljunk 
valamit. Ha visszanézik a korabeli sajtót, látják, hogy rendszeresen jelentek meg cikkek ezzel 
kapcsolatban, hogy ha nem lesz időben műtrágya, akkor az egész évet tönkreteszi az a hiány, 
ami az év elején beállt. Ezért miközben az államnak nagyon fontos szempontjai voltak, hogy 
egy megalapozott, alaposan körbejárt és biztosított szerződést kössön a tulajdonossal, a 
magántulajdonossal és a céggel, ugyanakkor azért kellett sürgősen haladni ebben a 
folyamatban, hogy időben legyen műtrágya. Ez szerintem egy nagyon ésszerű érv, be kellett 
látni, hogy ez fontos.  

A kormányhatározat módosítására pedig azért volt szükség, mert az derült ki, hogy a 
Magyar Fejlesztési Bank egyrészt állami garanciát szeretne kérni az általa Pét felé folyósított 
hitel mögé, ami egyébként nem volt szokatlan, tehát más hitelek esetében is gyakran követett 
ilyen eljárást a Magyar Fejlesztési Bank. Ennek korlátozott tétje volt. Azért azt látni kell - a 
korábbi jegyzőkönyvekből láttam, hogy ez önöket élénken foglalkoztatja -, hogy a Magyar 
Fejlesztési Bank a magyar állam 100 százalékos tulajdonú cége, ezért a Magyar Fejlesztési 
Bank vesztesége így is, úgy is közvetve a magyar államot terheli minden esetben. Ezért ha 
egy ilyen stratégiai jelentőségű ügyben az állam garanciát vállal a Magyar Fejlesztési Bank 
hitele felé, az lényegében az állam két szerve közötti kockázat ide-oda tologatását jelenti, de 
nem jelent többletkockázatot az állam egésze számára - ezt fontos érteni. A másik fontos 
kérdés, hogy az állami garanciát viszont a Pénzügyminisztérium nem ingyen vállalta, hanem 
végső soron a magán-hitelfelvevőnek meg kellett fizetnie, emlékeim szerint 300 millió forint 
körüli nagyságrendű, a hitel egyéb terhein felüli díjat fizetett be a költségvetésbe ennek 
kapcsán a hitelfelvevő Péti Nitrogénművek. Ezt tehát nem ingyen adta a magyar állam.  

Mivel azonban ennek az állami garanciának a kérdése felmerült egyik oldalról, 
másrészt emlékeim szerint az derült ki a részletes tárgyalások során, hogy a Péti 
Nitrogénművek részvényeinek egy része jogi eljárás, talán per alatt állt, per alatti zárlatba 
került, ezért annak az állami fedezetbe vétele nem volt lehetséges, hiszen bírósági zárlat alatt 
volt a részvények egy része, 50 százalék alatti része, de úgy körülbelül a fele, ha jól 
emlékszem, ezért ezen a feltételen mindenképpen módosítani kellett, ha meg akartuk oldani 
az ügyet. Mivel ez összefüggött az állam biztosítéki rendszerével, ezért logikus volt, hogy a 
pénzügyminiszter úr, aki az állami vagyonkezelőért és az államigarancia-nyújtáson keresztül 
ezért a területért volt felelős, vegye át a tárgyalásokat. Így innentől tőlem, és úgy gondolom, 
az agrártárcától is elkerült az ügy érdemi kezelése, és a pénzügyminiszter úrhoz, Veres János 
miniszter úrhoz került át, és az a kormányhatározat, a második, amelyre hivatkozik, a 
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módosítás lényegében ezt rögzíti, hogy innentől az ő dolga a vagyonkezelőn és a 
hitelfelvevővel kapcsolatos tárgyalásokon keresztül végigvinni az ügynek ezt a részét.  

Ami még a tárgyhoz tartozik, és a kérdéséből kiviláglik, hogy - ahogy ön is mondja - a 
részvényekre való állami jelzálog, a részvényeknek a fedezeti körbe való bevonása egy fontos 
szempont lehetett volna. Fontos elmondani azt, hogy abban az egyébként azóta be nem 
következett, de akkor elképzelhető esetben, hogyha a cég működtetésére a magántulajdonos 
képtelen, és a cég, immáron MFB-hitelekkel, újra bajba kerül, akkor, ahogy mondtam, célunk 
lehetett volna, hogy az állam működtesse tovább a céget. Erre a részvények jelzáloga egy 
további biztosíték lett volna. Az alapbiztosítékot az jelentette, hogy a Magyar Fejlesztési 
Bank az új hitelnyújtás kapcsán teljes mértékben kiterjesztette a fedezetét, a zálogát a Péti 
Nitrogénművek összes eszközére, ezért ha nem a részvények elvételén keresztül, akkor az 
eszközök cégtől való elvonásán keresztül ugyanúgy megvalósulhatott volna - ha ez 
szükségessé válik - az állam működtetői szerepe. Ez a helyzet nem állt fenn korábban, és ezen 
kellett változtatnunk az új hitelnyújtás kapcsán. Ezért én már akkor is azt gondolom, hogy ez 
egy legfeljebb kiegészítő jellegű biztosíték volt, mai fejjel meg úgy gondolom a tények 
ismeretében, hogy ennek ma már semmilyen jelentősége nincs, a magyar államot ennek 
kapcsán semmilyen hátrány nem érte; akkor sem érte volna, hogyha bedől a cég, de mivel 
nemhogy nem dőlt be, hanem kifizette az összes díját, hitelét, visszaadta, ezért ez a kérdés ma 
- hogy mondjam? - érdektelennek tűnik.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. A részvények kérdését akkor ilyen formában is érdemes 

vizsgálni. Visszakanyarodnék még egy kérdésre, amelyet már feltettem, most egy kicsit 
részletesebben. Konkrétan kérdezném akkor, hogy adott-e ön szóban vagy írásban utasítást az 
Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságának a sürgősségi eljárásba vételről, még egyszer 
mondanám, annak tükrében, hogy itt látható volt, hogy pár napon belül módosulni fog az a 
jogszabályi környezet, amely az egész helyzetet kezeli.  

 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Nem emlékszem ilyenre. Ami utasítást adtam a Magyar Fejlesztési Banknak, 
az írásban, az alapítói határozatokban jelenik meg, amelyek - legalábbis az akkori szándékaim 
szerint - mindenképpen a kormányhatározatot kellett hogy leképezzék, amely korábban 
megszületett, ez volt a szokásos eljárási rend. Hogy egyébként a dolog sürgős volt, az meg 
mindenki számára nyilvánvaló volt. Az agrártárca rengeteg esetben jelezte, hogy nyomás van, 
de, mondom, érdemes visszanézni a korabeli sajtót, a különböző mezőgazdasági szervezetek 
és mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó képviselők vagy a térségben lévő képviselők akkori 
állásfoglalásait, mindenki sürgette, hogy legyen megoldás, ez nem volt újdonság senki 
számára. De utasítást ilyen vonatkozásban nem adtam, azt hiszem, nem is adhattam, azon túl, 
amit a kormány számomra meghatározott.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Egyébként a sürgősséget nyilván magam mint 

gazdálkodó ember sem kérdőjelezem meg, csak én abban szerettem volna tisztán látni, hogy 
mivel értelemszerűen kormányzati szereplőként volt rálátása arra, hogy változik az a 
jogszabályi környezet, amely az egész történetet rendezi, akkor igazából okafogyottnak ítélem 
a sürgősségi eljárást, mivel hiába születik egy döntés, hogyha annak a döntésnek az alapját 
képező jogszabályi alap a következő nap már megváltozik. Igazából erre próbáltam tehát 
rákérdezni. (Jelzésre:) De Gőgös képviselő úr jelentkezik szólásra.  

 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Miután én nem voltam olyan szerencsés, mint a mostani 

kollégáim, hogy közigazgatási ügyekkel nem kellett foglalkoznom, pontosan tudom, hogy ez 
a dolog hogyan történt. Az eljárásrend a közigazgatásban úgy működik, hogy előkészítünk 
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egy kormányhatározatot, a kormányhatározat végigmegy a közigazgatási eljáráson, az 
államtitkári értekezlet elfogadja, utána, ha gazdasági jellegű vagy ilyen vagyont érintő dolog, 
akkor még a gazdasági kabinet is, és utána kerül kormányülésre. A banknak a 
hitelfolyósításról szóló döntése már az új kormányhatározat alapján történt, feltételesen, tehát 
előtte nap, miután végigment a közigazgatási eljárás, csak a pont nem volt rátéve erre a 
kormányhatározatra, és egy vita nélküli kategóriában került a másnapi kormányülés elé, ezért 
a Fejlesztési Bank pont a sürgős eljárás okán, amit leginkább a mi minisztériumunk 
forszírozott - azt gondolom, ezt a miniszterelnök úr meg tudja erősíteni -, mert mi láttuk azt a 
helyzetet, nyilván én meg mint megyei képviselő is érintve voltam a munkahelyek okán, hogy 
minden nap számít. És utána mi utána nagyon-nagyon nehezményeztük, hogy egyébként 
magának a hitelnek a fizikai folyósítása rá három hétre történt, tehát még utána is volt - 
nyilván a jogszabálynak megfelelő - kontroll, uniós vizsgálat, tehát a minisztériumnak az 
uniós ügyekkel foglalkozó része még újra megnézte. Tehát a döntés az MFB-ben már az új 
kormányhatározat alapján történt, úgy, hogy amennyiben a kormány ezt a határozatot így 
elfogadja. De miután minden egyes eljáráson meg minden egyeztetésen vita nélküli volt a 
történet, semmi nem indokolta volna, hogy még egy hetet csúsztasson mondjuk a Fejlesztési 
Bank ezen a történeten, mert akkor az újabb egy hét, az még egy újabb hét csúszás. Ez volt az 
oka.  

Azért tudom pontosan, mert ez eléggé feszített ügy volt, és nagyon sok éjszakánkba 
került, mire azért ezen túljutottunk, hiszen még utólag is volt ezzel dolog, nyilván az Európai 
Bizottság még azért nem hagyta minden szó nélkül ezt sem, a pápait sem, meg kellett emelni 
a díjat, sok mindennel kellett még utána foglalkoznunk. Mi nyilván azt szerettük volna, hogy 
ez minél hamarabb megtörténjen - és így is történt. Tehát hogy ez a két nap hogy volt, hogy 
most elindult a sürgősségi eljárás, előbb, mint a kormányhatározat, annak az az oka, hogy a 
kormány működésében vannak bizonyos beépített automatizmusok, amelyek alapján a bank 
minden további nélkül meghozhatta ezt, én tudom, hogy így történt. A gazdasági kabinet 
ülése után két vagy három órával megszületett ez a papír, és másnap a kormány szentesítette 
azt a határozatot, ami gyakorlatilag megalapozta ezt a döntést.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Budai Gyula kért szót.  
 
DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. Tisztelt Miniszterelnök Úr! 

Szeretettel köszöntöm, és engedje meg, hogy két-három kérdést feltegyek önnek, hogy 
tisztázzuk ezt a dolgot.  

Az első kérdésem: 2009 már a válság időszaka volt, mindenki nagyon jól tudta. Az 
lenne a kérdésem, hogy mi volt az oka, hogy ennek ellenére két magáncég - és itt ebben az 
időszakban volt még egy magáncég, az IKR Zrt., amelyről már tárgyaltunk - ilyen nagy 
összegű hitelt kapott állami garanciával. Ez a két cég közel 30 milliárd forintot kapott, tehát a 
péti… (Gőgös Zoltán: Nem, tizet! Ja!) …a Péti Nitrogénművek 23,5 milliárd forintot, az IKR 
Zrt. pedig 6,2 milliárd forintot. Ez lenne az első kérdésem.  

A második kérdésem, hogy ön tisztában volt-e azzal, hogy a magyar állampapírok 
másodpiaci kamatfelára alatt adják ezt a hitelt a Péti Nitrogénműveknek. Ez egy nagyon 
fontos kérdés egyébként.  

A harmadik kérdésem pedig - ahogy már Gőgös képviselőtársam is érintette - az 
Európai Unió hozzájárulásával kapcsolatos ebben a kérdéskörben. Ez a hitel csak az Európai 
Unió erre vonatkozó iránymutatása, a 2004. évi iránymutatás alapján volt lehetséges. Mi úgy 
tudjuk, és egyébként az Európai Unió utólagos álláspontja is azt igazolja, hogy nem szerezték 
be ezt a támogatásra vonatkozó nyilatkozatot, így nem lehetett volna folyósítani ezt a hitelt. 
Mi volt ennek az oka, miniszterelnök úr?  

Köszönöm szépen, ez a három kérdésem van.  
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ELNÖK: Miniszterelnök úr, parancsoljon! 
 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Az első kérdésére válaszolva: azt kérdezte, hogy mi az oka annak, hogy 
amikor már válság volt, ezek a cégek ilyen jelentős hitelt kaptak. Én megfordítanám: az volt 
az oka, hogy válság volt. Azt gondolom, hogy a kormányzat akkor egy üzemmódot váltott, 
amikor a válság megütötte Magyarországot, és azt gondoltuk - a mai napig azt gondolom, és 
talán az önök kormánya is hasonlóan gondolja ezt, legalábbis a kinyilatkoztatásokban -, hogy 
válság idején az államnak sokkal aktívabbnak kell lennie, azért, hogy egyben tartson 
foglalkoztatási, gazdasági szerkezeteket, azért, hogy amikor a válság elmúlik, akkor ne egy 
szétesett, szétvert gazdasággal találjuk magunkat szemben, hanem a foglalkoztatási 
rendszerek éljék túl a válságot, mert utána arra lehet építkezni, és lehet menni tovább. Ha 
szétverik, mint mondjuk Angliában a bányászvidékeket, akkor lehet, hogy 20 évig nincsen, de 
Magyarországon is, ami a rendszerváltás után Északkelet-Magyarországon történt, ahogy ott 
szétesett a gazdaság, mindenfajta átmentési, működtetési terv nélkül, annak a mai napig 
isszuk a levét. Ezekből a tanulságokból kiindulva a kormány nemcsak ezzel az ön által 
említett két vagy három céggel, a Pápai Hús, a Pét vagy az általam kevésbé ismert IKR Zrt. 
ügyével foglalkozott, hanem nagyon sok ipari, tehát nem mezőgazdasághoz kötődő cég 
ügyével foglalkoztunk hetente ebben a válságkezelő kabinetben.  

Ez úgy működött, hogy volt egy lista minden olyan cégről, amely jelentős 
foglalkoztatással rendelkezett, és valamilyen problémát jelzett a kormányzat bármely része - a 
Munkaügyi Minisztérium kirendeltségei vagy mások - felé, azokról vezettünk egy listát, és 
hetente átnéztük, hogy van-e olyan, ahol az állam jogszerűen, az állami érdekeket figyelembe 
véve és elsőrendűként tartva segíteni tud abban, hogy ezek a cégek talpon maradjanak. Ennek 
többféle formája lehetett, hiszen voltak európai uniós támogatások, például a német 
Kurzarbeit mintájára - talán emlékeznek - európai uniós pénzből négy nap munka, egy nap 
továbbképzés jelleggel segítettünk a cégeknek bértámogatást adni uniós forrásból, vagy más, 
kisebb összegű hiteleket próbáltunk…, illetve idővel - ez már túl esett ezen a most vizsgált 
időszakon - sikerült elérnünk azt is, hogy az MFB, ahogy a bankrendszer vonult ki a 
forgóeszköz-finanszírozásból, képes legyen önállóan csak forgóeszközhitelt is adni, ez akkor 
még nem volt lehetséges. Részben ez indokolta, hogy újra kellett folyósítani a már meglévő 
beruházási hitelt is a cég számára - ez egy mellékszál. 

Az ön kérdésére válaszolva: egy nagyon súlyos foglalkoztatási krízis alakult ki 
Veszprém megyében, a Közép-Dunántúlon, ahogy említettem, a két cég - de ettől nem messze 
volt egyébként az IKR is -, amelyről itt szó van, kétezerszáz körüli közvetlen munkahelyet 
jelentett, ennyi családnak a megélhetését jelentette, ezért a mai napig azt gondolom, és 
büszkén vállalom, akkor gazdasági miniszterként, később miniszterelnökként is azt vallottam, 
hogy a magyar kormánynak az a dolga, hogy megpróbálja megmenteni ezeket a 
munkahelyeket, mindaddig, amíg ez jogszerűen lehetséges. Ez történt itt.  

A hitel árazása, illetve folyósítása az EU-szabályokhoz képest - ez volt a második 
kérdése. Arról, hogy a hitelt hogyan árazták, nincsen vagy nem volt információm, ez a 
Magyar Fejlesztési Bank szakmai kompetenciájába tartozott, gondolom, ma is odatartozik, 
nem hiszem, hogy ma mondjuk a fejlesztési vagy gazdasági miniszter határozná meg, hogy a 
Magyar Fejlesztési Bank milyen áron ad valakinek rövid vagy hosszú lejáratú hitelt; ez az ő 
dolguk, az ő szakmai felelősségük. Az ő dolguk, hogy nyereséges legyen a bankjuk, és hogy a 
hitel árazása tükrözze a mindenkori kockázatokat. Azt talán érdemes elmondani, hogy itt 
meglehetősen hosszú lejáratú hitelekről volt szó, tehát nem biztos, hogy az aktuális magyar 
állammal szembeni, akkor nagyon magas finanszírozási költségeket akár 6-8-10 évre 
tükröznie kell egy hitelnek, hiszen akkor reménykedtünk abban, hogy ez nem marad így. Ez 
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rövid távon akkor igazolódott, ha emlékszik, 2009 tavaszán 630 bázispont volt az úgynevezett 
CDS-felár Magyarország felé, ennyivel, 6,3 százalékkal magasabb többletkamatot kellett 
fizetnünk a magyar állam adósságáért. Ez a kormányváltás idejére lecsökkent 170-re, 
1,7 százalékra, tehát 6,3-ról 1,7-re csökkent az a többletkamat, amit Magyarországnak fizetnie 
kellett az adóssága után. Most sajnos azt kell mondanom, hogy megint 5 százalék fölött van 
ez a kamatfelár, úgyhogy megint elég sokba kerül ez a vállalkozóknak, családoknak, 
mezőgazdasági termelőknek.  

Az Európai Unióval kapcsolatos kérdésére vonatkozóan: a Pénzügyminisztériumban 
működött a támogatásokat vizsgáló iroda, az ő dolguk volt minden egyes ilyen hitelfolyósítás 
kapcsán vizsgálni, hogy az megfelel-e az aktuális európai uniós előírásoknak, ahol ez a kérdés 
egyáltalán felmerülhetett. Vélelmezem, hogy ők ezt vizsgálták akkor, hiszen a PM 
társelőterjesztő volt ebben a javaslatban. Az én utólagos információim szerint, egyébként az 
EU vizsgálata később, már a miniszterelnökségemet követően zárult, de úgy tudom, hogy nem 
azt állapította meg az Európai Bizottság, hogy nem lehetett volna folyósítani ezt a hitelt, sőt 
hosszas vizsgálat után azt mondta ki, hogy a válságra tekintettel ilyen hitelt lehetett 
folyósítani, hanem annak a kamatát ítélte meg alacsonyabbnak az indokoltnál, ezért egy 
további kamatfelárat írt elő az Európai Bizottság - tehát a hitelt lehetett folyósítani, csak 
drágábban kellett volna folyósítani. Ebből sem érte kár a magyar államot, mert tudomásom 
szerint utólag és visszamenőleg a Magyar Fejlesztési Bank ezt a többletkamatot beszedte a 
cégtől, ma már ez kifizették, tehát a magyar államot itt sem érte kár. Ezért azt gondolom, 
hogy erre is igaz az, amit általában mondtam, hogy ennek a válságkezelő akciónak az egésze 
sikeres volt, szolgálta a magyar állam, a magyar munkavállalók, a magyar mezőgazdaság 
érdekeit, és bár sok ilyen mentőakciót lehetne még most is csinálni bajban lévő cégek 
kapcsán! 

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös képviselő úr jelentkezett, aztán én magam is kérdeznék.  
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én csak annyit szeretnék hozzátenni ehhez a kérdéshez, 

amelyet az államtitkár úr feltett, hogy ha az agrár-államtitkári szemüvegén keresztül nézné ezt 
az ügyet, akkor ezt nem kérdezte volna meg. Ugyanis nem lehet kérdés, hogy egy nagy 
integrátor, amelynek a sorsán, túlélésén mondjuk több ezer, több tízezer termelő kifizetése 
múlt, kapjon-e forgóeszköz-segítséget, amikor banktól nem kap, mert pont a leginkább 
érintett, főleg kistermelői körben okozott volna óriási gondot, ha nem tudta volna kifizetni a 
termelési integrációt. A műtrágyagyárat meg elég alaposan megbeszéltük.  

Még annyit ehhez az uniós ügyhöz, hogy ezek úgy működtek, hogy ugyanezt az 
ajánlatot kellett produkálni két kereskedelmi banktól is, tehát állami garanciával, ugyanezzel a 
feltétellel kereskedelmi bankok is adtak volna hitelt, csak nem volt célja az államnak, nem 
lehetett, hogy mondjuk kereskedelmi bankok irányába állami garanciát folyósít. Ezt 
egyébként mindig mellékelte is a támogatásokat vizsgáló iroda, amikor egyébként - 
hozzáteszem - jó magyar szokás szerint feljelentésre elindul az európai uniós eljárás. Ugyanis 
az Európai Unió ezt magától nem szokta vizsgálni, csak a konkurencia mindig feljelenti az 
illetékes céget - ez így történt itt is mind a két ügyben. Ezen nyilván nem az állam, hanem a 
cég bukott, mert utána az Európai Unió megnézte, és ő meg úgy ítélte meg, hogy az a kamat 
meg az a díj, garanciadíj szerinte alacsony volt, és ezért emeljünk rajta. De se büntetésről nem 
volt szó, semmiről, sőt arról sem, hogy szüntessük meg a tranzakciót. Ez egy jó magyar 
szokás, hogy aki ilyet nem kapott, vagy úgy érezte, hogy őt ez zavarja, attól azonnal, nyilván 
másnap elment a levél Brüsszelbe, hogy azért ezt vizsgálják meg - ez így működött. Ennyi 
volt az uniós eljárás. Egyébként ez tartott viszonylag sokáig a döntéstől a folyósításig, ez volt 
egy viszonylag hosszú, háromhetes ügy, mert a TVI-nek alaposan át kellett gondolnia, hogy 
amit a kormányhatározat, a bank, egyéb, leírt, az megfelel-e. Én úgy gondolom, hogy ez egy 
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teljesen rendben lévő történet volt, és most nyilván kicsit nehezebben fizeti vissza a húsgyár, 
mert egy kicsit magasabb kamattal kell számolni, de reményeink szerint kibírja, Pét meg 
visszafizette, ezt mondta a miniszterelnök úr is. Ez a kérdés tehát már nem kérdés.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Ha megengedi, miniszterelnök úr, egy kicsit vitatkoznék az ön 

által elmondottakkal. Egyrészről amit az Európai Unió kifogásolt, az a 2 százalékos 
kezességvállalási díj volt, ami a… (Dr. Budai Gyula és Gőgös Zoltán egymás között egyeztet.) 
Megvárom, amíg az urak befejezik, köszönöm. …A kormányhatározatnak része volt az az 
egyszeri 2 százalékos kezességvállalási díj, tehát ez nem a Fejlesztési Bank döntési 
kompetenciájába tartozott. A másik oldalról meg Zdeborsky György, aki az igazgatóság 
elnöke volt a vizsgált időszakban, úgy nyilatkozott ezzel az ügylettel kapcsolatban, hogy ezzel 
nem ért egyet, de elfogadja a határozati javaslatot, mivel a bankot kormányhatározat utasítja. 
Ugyanebben a kontextusban ő elmondta, hogy nem érti, hogy ha a magyar állampapírok 
másodpiaci kamatfelára alatt van ez a hitel folyósítva, akkor ez miért előnyös. (Gőgös Zoltán: 
Az lett a vége, Balázs? Most olyat mondasz, amire nem válaszolhatunk, mert nem mondhatjuk 
el, hogy a zárt ülésen mi történt!) Jó, attól függetlenül… (Gőgös Zoltán: Nem vagy korrekt, ne 
haragudj, nem vagy korrekt!) Zoli, elnézést, ha szót kértél, mindig adtam, tehát ezt az utcai, 
piaci stílust szerintem… Elég kulturáltan sikerült eddig ezt az ülést vinni, én megőrizném a 
bizottság tekintélyét, jó? Mindjárt lehetőséget kapsz rá, hogy elmondd.  

Azt szerintem nyugodtan lehet véleményezni, hogy egy ilyen láthatóan és a banki 
szakemberek által is alacsonynak ítélt kamat mellett kapták, és ebből az derül ki számomra, 
hogy ez nem feltétlenül egy banki szakmai döntés volt, hisz az igazgatótanács elnöke jómaga 
is alacsonynak találta a kamatokat, tehát nyilvánvaló, hogy itt azért a számok leírásakor a 
bankban a kezet volt, ami vezesse. És nyilvánvaló, hogy amit szintén Zdeborsky úr felvetett, 
az be is következett, tehát az EU állami támogatásokra vonatkozó kritériumai azért kérdéseket 
vetnek fel - így fogalmaznék. Úgyhogy megkérem a miniszterelnök urat, hogy kommentálja 
Zdeborsky úrnak a hozzáállását, és így most akkor a kamatok és az egyéb más százalékos 
értékek meghatározásánál azért némi ellentmondást érzékelek - segítsen ebben a hiteles 
kérdésben!  

 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Zdeborsky úr álláspontját én öntől ismerem, én ezt korábban nem ismertem, 
felém nem jelezte, de úgy tudom, hogy Zdeborsky urat önök meghallgatták, talán éppen ma, 
és biztosan feltették neki ezt a kérdést. Megkérdezném, ha megengedi, hogy mit mondott erre 
Zdeborsky úr. (Gőgös Zoltán: Na ez a baj! Ez a baj! - Dr. Budai Gyula: Zárt ülésen 
elmondjuk.) 

 
ELNÖK: Nyilvánvaló, hogy az egy zárt ülés volt. Én annyit kértem, hogy 

kommentálja ezt. Ön nyilván olyat kérdez tőlem, amire én nem tudok válaszolni. Én azt 
gondolom, én olyat kérdeztem, amire ön tud válaszolni, hogy kommentálja ezt. (Dr. Budai 
Gyula: Tudott róla, vagy nem tudott? - Ficsor Ádám: Balázs, te vagy a titokgazda, ne 
haragudj, te minősítetted! - Gőgös Zoltán: Akkor miért hoztad elő, Balázs?) Én annyit kértem, 
elnézést… (Gőgös Zoltán közbeszól.) Én nem banktitkot kérek a miniszterelnök úrtól, hogy 
ossza meg a közvéleménnyel, én annyit kérek, hogy kommentálja, hogy Zdeborsky úr, aki 
banki szakember, maga úgy nyilatkozott, hogy nem ért egyet ezzel a fajta eljárással, tehát itt 
nyilvánvalóan volt egy nem bankszakmai kéz, amely vezette a szakembereknek a kezét (Dr. 
Budai Gyula: Volt egy politikai kéz.), tehát egy politikai ráhatást vélelmezek, és ezen 
kételyem felszámolására kérném a miniszterelnök urat, hogy segítsen ezt bennem fehérre 
meszelni. Én azt gondolom, hogy ez nem egy olyan kérdés, amelyre ne lehetne válaszolni. 
(Bajnai Gordon: Szívesen kísérletet teszek.) De a viszontválaszra nyilván nincs lehetőségem, 
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mivel nem tudok rá válaszolni, mivel egy zárt ülésen hangzott el. (Gőgös Zoltán: Nem volt 
politikai nyomás! Egy volt, az igazgatóság! - Dr. Budai Gyula közbeszól.) Egy pillanat, uraim, 
próbáljuk… 

 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Szívesen kísérletet teszek rá, nekem címezték a kérdést. 
 
ELNÖK: Jó, azt szerettem volna kérni, hogy akkor a megszólított válaszoljon. 

Köszönöm.  
 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Zdeborsky úr erre vonatkozó kijelentését korábban nem ismertem, öntől 
hallom először. Ahogy korábban elmondtam, azt, hogy hogyan árazza a Magyar Fejlesztési 
Bank most vagy a múltban a hiteleit, az a Magyar Fejlesztési Bank igazgatóságának a 
kompetenciája, joga és felelőssége egyben. Ismereteim szerint a Magyar Fejlesztési Bank 
igazgatósága megszavazta azokat a feltételeket, amelyeket a Péttel szemben támasztott. Nem 
tudom, hogy Zdeborsky úr hogyan szavazott ezzel kapcsolatban azon az ülésen, a 
jegyzőkönyvek nyilván rögzítik ezt, hogy igennel vagy nemmel szavazott, vagy tartózkodott. 
Mivel nem ismerem ezt a kijelentését, ezért nem tudok róla véleményt mondani, mert nem 
tudom, mi volt mögötte, hogy esetleg indokolta-e. Ezért kérdeztem vissza öntől, hogy talán itt 
a bizottság, élve az alkalommal, megkérte őt, hogy fejtse ki az álláspontját, ha kifejtette, akkor 
önök nyilván tudják azokat az indokokat, amelyeket én nem ismerek. De a Magyar Fejlesztési 
Bank igazgatósága lényegében teljes egészében bankszakemberekből állt, ez vélhetőleg egy 
köztük lévő vita volt. Erős úr is bankszakember volt, Aladics úr is, és nem tudom, kik voltak 
még az igazgatóság tagjai. Nem tudom, mire alapozta Zdeborsky úr ezt a kijelentését.  

De hadd fordítsam meg a kérdést! Itt lényegében a mezőgazdasággal foglalkozó 
képviselők ülnek, sőt itt ül az újdonsült agrárállamtitkár is a tárcától. Azt kérdezem, hogy ha 
önök most kerülnének egy olyan helyzetbe, hogy az ország egyik legjelentősebb 
agrárbeszállító vállalkozása 800 munkavállalóval, a magyar műtrágyaellátás négyötödével 
kerülne bajba, és önöknek arról kellene dönteniük, hogy ezt a céget megpróbálják-e talpon 
tartani, és egyben biztosítani, hogy az állam, amennyiben a baj tartós lesz, átvehesse ezt a 
céget, amit korábban nem tudott volna megtenni, akkor önök ma hogyan döntenének? Önök 
megpróbálnák megvédeni ezt a 800 munkahelyet, vagy úgy viselkednének, mint esetleg más 
esetekben, mondjuk Gyöngyösön, ahol például annak idején az akkori ellenzék elkergette a 
befektetőt? Önök hogyan döntenének, hogyha a Pápai Húshoz hasonlóan 1200 munkahely 
veszélybe kerülnének? Megpróbálnák megmenteni azt a részben, az integrátorok 
szempontjából alapanyag-ellátás, részben munkahely szempontjából jelentős üzemet? Én azt 
gondolom, hogy ezekben az esetekben az élet egyértelműen igazolta ezeket a döntéseket. 
Nem értem, hogy miről beszélünk. De hogyha önöknek más a véleménye, ha azt gondolják, 
hogy Pétet, Pápát csődbe kellett volna engedni, hagyni kellett volna, hogy ez a kétezerszáz 
munkahely eltűnjön, hogy ne legyen műtrágya egy évig a magyar mezőgazdaság 
termelésében, vagy hagyták volna, hogy ukrán kézbe kerüljön a magyar műtrágyagyártás 
monopolhelyzetű cége, és ha hagyták volna, hogy a Magyar Fejlesztési Bank veszítsen el már 
akkor is körülbelül 50 millió eurónyi hitelt, amivel kitett volt a cég felé, akkor mondják el, 
hogy ez a véleményük, és akkor erről vitatkozzunk, mert ez egy érdekes, valódi szakmai 
különbség. Szerintem köztünk abban ma nincsen különbség, hogy ezeket a cégeket érdemes 
volt megmenteni, ráadásul az élet ezt ma már tényszerűen igazolta.  

 
ELNÖK: Köszönöm. (Jelzésre:) Budai úr jelzett, úgyhogy övé a szó.  
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DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen. A miniszterelnök úr engem 
szólított meg. Nem a döntés milyenségén vitatkozunk szerintem, hanem a minőségén. Az 
elnök úr is és jómagam is azt mondom, hogy e mögött a döntés mögött volt egy politikai 
szándék - erre a politikai szándékra szerettünk volna öntől választ kapni (Gőgös Zoltán 
közbeszól.), ugyanis abban az időszakban a Magyar Fejlesztési Bank - ön is mondta - 
100 százalékban a magyar állam tulajdona volt, és a tulajdonosi és az irányítási jogokat, 
gondolom, a gazdasági miniszter gyakorolta a bank vonatkozásában. Ezért kérdeztük ebben az 
összefüggésben, hogy ön tudott-e arról, hogy az igazgatóság elnöke - aki, úgy gondolom, 
ebben a formában egy meghatározó személyiség, akár a vezérigazgató, Erős úr mellett is - egy 
ilyen jellegű kijelentést tesz, majd megfogalmaz néhány olyan kritériumot, hogy mi az oka 
annak, hogy a magyar állampapírok másodpiaci kamatfelára alatti összegen nyújtják a hitelt, 
és még számos olyan dolgot megfogalmaz, ami bennünk azt a kétséget ébreszti fel, hogy itt 
volt egy politikai utasítás ebben a vonatkozásban. Én pusztán ezt szeretném öntől 
megkérdezni.  

Én nagyra becsülöm azt, amit önök tettek ebben a vonatkozásban - más kérdés, hogy 
abban az időszakban számos ágazat válságban volt. A kérdésem az volt, és nem véletlenül 
pont az IKR és a Péti Nitrogénművek került a vizsgálóbizottsághoz, ebben a kérdésben 
merültek fel azok a kérdések, hogy itt egy politikai döntés vagy egy politikai utasítás született 
akár a bank, akár más vonatkozásában. És valóban, még egy aggály merült fel: hogy mi az 
oka, hogy 2009-ben ez a cég - hogy úgy mondjam, ahogy ön mondta - csődközeli helyzetben 
van, majd eltelik két év, és a 23,5 milliárd forintot tavaly szeptember 9-én előtörlesztésként, 
plusz azt a 300 milliót, amiről képviselőtársam beszélt, visszafizeti? Én nem hiszem, hogy 
akkorát változott a helyzet, én e mögött a dolog mögött teljesen mást látok, illetve mást is 
tudok, ami szintén nem nyilvános ülésnek, hanem zárt ülésnek lenne a témája, hogy mi az oka 
annak, hogy a Péti Nitrogénművek egy meginduló vizsgálat, egy meginduló büntetőeljárás 
után hirtelen visszafizeti ezt az összeget. Jogászként vannak elképzeléseim, de én úgy 
gondolom, hogy ez nem ennek a bizottságnak a feladata.  

Az én kérdésem tehát pusztán - az elnök urat nem akarom megvédeni - erre irányult, 
azt szeretném tudni, hogy mik azok a politikai motívumok e mögött a hitelnyújtás, illetve 
állami garancia mögött. Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán jelentkezik.) 

 
ELNÖK: Köszönöm. Én is hadd reagáljak - Gőgös képviselő úrnak egy percre kérem a 

türelmét. Miniszterelnök úr, azt gondolom, olyan fronton próbál konfliktust keresni, ahol 
egyébként nincs közöttünk konfliktus. Felelős, ép ésszel gondolkodó politikus és nem 
politikus sem vonhatja kétségbe azt, hogy adott szituációban - most erről a két cégről 
beszélünk, de általánosíthatunk - felelős döntést csak úgy hozhat bármilyen regnáló kormány 
egy ilyen gazdasági szituációban, hogy ezeket a cégeket lehetőség szerint meg kell menteni. 
Ebben tehát nincs vita közöttünk (Gőgös Zoltán: Nem ezt mondtad!), és ilyen szempontból 
elhatárolódnék attól, hogy mi az erő sötét oldalára kerüljünk, tehát itt ebben nincs vita 
közöttünk. Nyilvánvalóan a döntések mikéntje az, amiben számunkra kérdések vetődnek fel, 
és hangsúlyoznám, hogy mi nem hatóság vagyunk, nem büntetőjogi kategóriákban próbálunk 
itt tisztán látni, hanem politikai szempontból szeretnénk tisztán látni, és ebben kérnénk az ön 
segítségét.  

Egyébként pedig Zdeborsky úr megnyilvánulásáról, amit a hitel folyósítása körül 
történt, azon kijelentése, hogy ön erről nem tudott, az én kérdésemre válasz volt, úgyhogy 
köszönöm, én erre voltam kíváncsi, úgyhogy ebben megkaptam a választ.  

Gőgös képviselő úré a szó. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Én úgy érzem, azért mégis van köztünk vita, azt is 

megmondom, miért. Most, egy fél perccel ezelőtt mondta azt az államtitkár úr, hogy ő úgy 



 18 

gondolja, hogy ez a cég nem volt csődben, úgy gondolja, hogy ez a hitelfolyósítás teljesen 
felesleges volt - ezt vissza lehet majd nézni a szó szerinti jegyzőkönyvből. Akkor most mi az 
igaz, Gyula? Kellett ez a hitel, vagy nem? Mind azt mondtuk, főleg a bizottsági vita alapján, a 
vezérigazgató meghallgatása alapján, én, aki végigéltem ezt a történetet, hogy akkor most mi 
lesz, lesz műtrágya, nem lesz, Veszprém megyében marad-e 800 munkahely vagy sem. Itt 
polgármesterekre hivatkozott az államtitkár úr, hogy ő megkérdezte, és mondta, hogy nem 
volt olyan nagy bajban az a cég - ezt lehet persze három év múlva mondani. Csak azért 
mégiscsak van köztünk egy alapvető vita, mert itt a kérdés úgy merült fel most, ebben a 
pillanatban, hogy ez a hitel tök fölösleges volt, ez egy politikai döntés volt, hogy ezt a céget 
stafírungozza ki az állam, utána meg fizesse vissza - ez volt, a szó szerinti jegyzőkönyvben ez 
van gyakorlatilag, ezt mondtad, Gyula (Dr. Budai Gyula: Nem ezt mondtam!), hogy nem 
kellett volna ez a hitel. (Dr. Budai Gyula: Nem.) Erről volt szó. Én meg azt javaslom neked, 
elnök úr, hogy majd üljél le a pápai vezérigazgatóval, és kérdezd meg, hogy az a feljelentés, 
amit egy konkurens cég tett meg a gyár ellen, az neki mennyi pluszt okoz ebben az öt évben, 
hogy mennyivel magasabb kamatot kell visszafizetni. Lehet, hogy ti is pont ezért kaptok majd 
kevesebb pénzt a disznókért - de ez egy teljesen más kérdés -, ugyanis fenn kell tartani a 
céget.  

Még egyszer mondom, nem lehet különválasztani, ez a két ügy teljesen párhuzamosan 
zajlott. Az IKR-ügy az integrátori volt, és nagyon sok kis integrátoron segítettünk akkor, akik 
ha bedőlnek, akkor a teljes magyar mezőgazdasági termelés dőlt volna be - igaz, hogy ott nem 
kellett kormánydöntés, mert a hitelösszegek nem érték el azt a határt, ami miatt a kormány elé 
kellett volna vinni az ügyet. De jó lesz, ha ezt tisztázzuk, mert azt mondtad, hogy nincs 
köztünk vita; én meg úgy érzem, hogy itt most újra elhangzott egy olyan kijelentés, amely 
már nem először hangzik el ebben a bizottságban, hogy ez a cég politikai nyomásra kapott 
egyébként szükségtelen hitelt, amit két év múlva kamatostól visszafizetett, hogy akkor ez 
miért volt? Ez hangzott el, vissza lehet majd nézni. Akkor ezt tisztázzuk, hogy meg kellett-e 
menteni Pétet, volt-e ott probléma! Szerintem volt, és mindenki azt mondja, aki itt ül, hogy 
volt, egyedül az államtitkár úr mondja azt, hogy ez egy tök fölösleges hitelkihelyezés volt, és 
politikai nyomásra történt. 

Igen, politikai döntés született: hogy ezeket a cégeket, ha egy mód van rá, meg hogyha 
a magyar jogi környezet engedi, meg kell menteni. Ennyi volt a politikai döntés. Onnantól 
meg a rendszer tette a dolgát, és mindenki végezte a dolgát. És majd én is kíváncsi leszek, 
hogy mondjuk a Közgép milyen alapon kapta most ezt a 34 milliárdos hitelt, mi indokolta, 
hány munkahelyet ment meg, egyéb…  

 
ELNÖK: Képviselő úr, maradjunk a bizottság témájánál! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Maradjunk a témánál, igen, ugyanis ez is érdekes, hogy 

neki szüksége volt erre a hitelre. És ha már valaki a KEHI-t is felügyeli valamilyen szinten, 
akkor, gondolom, majd ugyanilyen akkurátus lesz ennek a vizsgálatánál is.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Láttam, hogy Farkas képviselő úr jelentkezett, csak Budai 

Gyula, gondolom, melegében szeretne válaszolni, és utána adnám meg a szót. Köszönöm.  
 
DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Bocsánatot kérek, miniszterelnök úr, elnézést 

kérünk, hogy más irányba visszük el itt a dolgot. Itt a mezőgazdaságról lenne szó, nem tudom, 
hogy Gőgös képviselőtársam a Közgép témáját hogy csatlakoztatja a mezőgazdasághoz, de 
biztos megosztja ezt majd egyszer velünk. (Gőgös Zoltán közbeszól.)  

Volt egy mondat… Én egyébként amit mondtam, azt továbbra is fenntartom, de volt itt 
egy mondat, amelyre mindenképpen reagálnom kell. Az IKR nem témája ennek a dolognak, 
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de azt ugye tisztáztuk, Szaxon úr mondta el, hogy az általa felvett 6,2 milliárd forintos hitel 
egy része a korábbi hitelek visszafizetésére, és nem az integrátori szerepre fordítódott, tehát 
ebbe ne menjünk bele, szerintem vissza kellene olvasni a jegyzőkönyvet. Én azt mondtam, 
hogy azt vizsgáljuk, hogy volt-e politikai utasítás, volt-e politikai motívum, ezt vizsgáljuk, a 
miniszterelnök urat ezért kérdezzük meg. (Gőgös Zoltán: Volt, a munkahelyeket meg kell 
tartani, igen!) Az, hogy volt vagy nem… Majd a bizottság készít egy jelentést, 
képviselőtársam (Gőgös Zoltán közbeszól.), és akkor vagy leírja, hogy volt, vagy nem írja le, 
szerintem azért ne menjünk bele ebbe a dologba ennyire. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm. Farkas képviselő úr! 
 
FARKAS SÁNDOR (Fidesz): Köszönöm szépen. Az államtitkár úr utolsó gondolata 

azért elgondolkodtatott engem, de igazából bennem mint gazdaságvezető emberben valahogy 
most ütött igazán szöget a fejemben, hogy ez a Péti Nitrogénművek, ha egy ilyen rendkívül 
nehéz gazdasági helyzetben van, amit én elismerek, hozzáteszem… (Gőgös Zoltán: Volt! Már 
nincs!) Nem ismerem, nem tudom a történetet, tehát elfogadom - 2008 végét, 2009 elejét írjuk 
-, és akkor kiderül, hogy 2011 őszén, ahogy hallottam, ezek az összegek visszafizetésre 
kerülnek. Akkor én nagyon kellemetlenül érzem magam mint mezőgazdasági termelő, mert 
ezt gyakorlatilag énvelem fizettették vissza, vagy velünk, a mi körünkkel, ez számomra 
egyértelmű. Akkor meg kell kérdeznem azt - és ez túlmutat a mai vizsgálaton, már érzem 
(Gőgös Zoltán: Nem baj, jó, hogy felhoztad!) -, hogy akkor milyen alapanyagárral, beszerzési 
áron vagy milyen áron vásárolták az alapanyagot vásárolták a pétiek, számomra teljesen 
mindegy, hogy honnan, illetve hogy a műtrágyaár az valóság volt-e az előző években, amit a 
termelőkkel megfizettettek. Nekem itt jön most egy ilyen morális kérdés. 

Nem kimondottan ehhez a témához kapcsolódik, inkább mint mezőgazdászban vetődik 
fel benne, hogy a fene egye meg, akkor megint át voltunk vágva ilyen szempontból, megint 
olyan áron vásároltuk a műtrágyát, ami lehet, hogy nem kellett volna, vagy nem volt 
számunkra ez olyan nagy nyeremény, hogy mégis volt magyar műtrágya - holott egyetértek 
azzal, hogy a magyar üzemeket meg kell védeni, ez nem is kérdés ennél az asztalnál, szóval 
fel se vessük, mert itt a Mezőgazdasági bizottságban ez mindig egyértelmű volt. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: (Jelzésre:) Gőgös képviselő úr! 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): Köszönöm. Csak azért akarok erre röviden reagálni, mert 

tudom, hogy a megyében lévő cég hogyan működik, meg mi a helyzet vele. Egy az, hogy ez 
nem csak a Péti Nitrogénművekről szól. Az a döntés, amit akkor meghoztunk, arról szólt, de 
ez a pénzt az egész holding szintjén keletkező nyereségből lett visszafizetve, ezt itt a 
vezérigazgató úr egyébként elmondta. Ő tehát mindig a holdingról beszélt, aminek van vegyi 
része is, tehát nem csak a péti műtrágyagyár… (Farkas Sándor: Erre nem emlékszem. 
Holdingról beszélt?) De, de, de, elmondta a nyereségadataikat, mindent elmondott a holding 
szintjén, most én nem akarom megismételni, mert ez az ő kompetenciája.  

A másik, hogy az nem azt jelentette akkor, hogy a cég piaci értelemben volt problémás 
helyzetben, hogy elmentek alóla a piacok a válság okán, mint mondjuk a járműiparnál meg 
egyébnél, hanem egyszerűen a likviditása, a napi likviditása került veszélybe azzal, hogy a 
finanszírozó bankja megvonta tőle a forgóeszközhitelt. Azért kellett ez a hitel, hogy tudjon 
venni gázt, hogy tudjon tovább dolgozni. Neki piaci oldalról semmi problémája nem volt, 
nemcsak itthon, hanem külföldön sem, és közben - már beszéltünk erről itt az előbb - 
tönkrement a linzi gyár… 
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ELNÖK: Felrobbant. 
 
GŐGÖS ZOLTÁN (MSZP): …felrobbant, szó szerint, meg tönkrement, szétfagyott 

egy román gyár. Innentől kezdve lehet, hogy ezt valahol mi megfizettük, én ezt nem mondom, 
de nyilván nem olyan nagyság… A műtrágya világpiaci termék, van kínálat, tehát lehet venni 
máshonnan is műtrágyát. Olyan nagyon elrugaszkodni a világpiaci áraktól Európán belül nem 
lehet, mert akkor már megéri esetleg messzebbről is idehozni a műtrágyát. De magának a 
cégnek nem az volt a problémája, hogy nem voltak piacai, nem volt vevője, egyéb, hanem az 
volt, hogy nem tudott volna gázt venni, hogyha akkor nem kapja meg ezt a hitelt. Azóta ez a 
kérdés rendeződött.  

Az meg, hogy miért fizette volna, hogy ennek volt-e oka, hogy elindult a vizsgálat 
vagy nem… Ő azért fizette vissza szerintem, mert nem akart évi 250 millió kamatot fizetni 
tovább, ha én cégvezető lennék, biztos így gondolkodnék, és nem az idegesítene, hogy éppen 
ki jelentett fel, vagy mit csinált.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy a műtrágya árában mi mindig 

minden fejlesztést meg fogunk fizetni (Gőgös Zoltán: Mindig mi fizetjük meg, persze, ez így 
van!), hacsak nem állunk neki saját magunk ilyet otthon kreálni, amitől azért óva inteném az 
erre vállalkozókat. (Gőgös Zoltán: Én is.)  

Most visszakanyarodnék az alaptémánkhoz, amennyiben kiveséztük ezeket a 
mellékszálakat is. Kérdezem, hogy van-e még kérdés a bizottság részéről. (Jelzésre:) Ficsor 
Ádám, parancsolj! 

 
FICSOR ÁDÁM (független): Két megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az előző, a 

zárt üléssel kapcsolatos. Hogyha jól értem, akkor maga a bizottság minősítette titkosnak 
10 évre (Gőgös Zoltán: Igen.) az anyagot. (Az elnök bólogat.) A bizottság elnökeként az elnök 
úr a titokgazda, ergo hogyha ott olyan kijelentés hangzott el Zdeborsky úr válaszában, amely 
önmagában nem titok, nem üzleti titok és nem államtitok, akkor azt mint minősítőnek az 
elnök úrnak joga van itt ismertetni. Tehát a miniszterelnök úr kérdésére, ha és amennyiben 
akar, akkor senki más, de az elnök úr tud válaszolni. De ez csak egy apró, technikai, 
technológiai megjegyzés.  

Ami az ügy egészét illeti, szóval mindannyiunk élete döntések sorozata, és azt hiszem, 
hogy amikor az elnök úr döntött arról, hogy ezt a vizsgálatot a Péttel kapcsolatban megkezdi, 
még azt is gondolom, hogy sok ügy regisztereként belekerülhetett, tehát ez egy olyan ügy, 
amit érdemes megvizsgálni és megnézni, de azóta az élet ebben nagyon sok fordulatot hozott. 
Egyik oldalról a bizottsági üléseken, azt hiszem, nagyon sok olyan meghallgatás volt, amely 
az akkori ezzel kapcsolatos kormányzati működést megismertette, a másik oldalról pedig a 
visszafizetés ténye áll a tranzakció zárásaként, itt már nem bizonyos feltételezésekkel és 
hipotézisekkel élhetünk arról, hogy ha majd visszafizeti, mi lesz, ha nem fizeti vissza, mi lesz, 
hanem egy lezárt tranzakcióról van szó, amit lehet az államnak pénzügyileg is értékelni, hogy 
nyert-e az állam, vagy bukott, lehet értékelni gazdaságstratégiailag, a megmaradt 
munkahelyeket, a mezőgazdasági stratégiát illetően, itt egy lezárt dologról van szó.  

Innentől kezdve a volt miniszterelnököt egy olyan ügyben, amiről gyakorlatilag 
mindent tudunk, egy lezárt ügyről van szó, mindent meghallgattunk, mindent tudunk benne, 
hogy úgy mondjam egy vizsgálóbizottság elé citálni, azt hiszem, ez a politikai kategória, a 
négy kamera ebben a szimpatikus. Csak ebben muszáj, azt hiszem, valamennyire felelősnek 
és felelősebbnek lenni, mert ettől leszünk banánköztársaság, hogyha ilyen dolgokból 
csinálunk politikai ügyet, ami egy szakmai vizsgálatnak, egy szakmai tényfeltárásnak, azt 
hiszem, tényleg lehet a része, meg is történt, amennyire én is visszakövettem ebben a 
jegyzőkönyveket, ez jó minőségben történt meg; a zárt ülésen ugyan nem voltam itt, nem 
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tudom, hogy ott milyen kiegészítő információk hangzottak el, de a többi ülést nyomon 
követve ez egy lezárt ügy. Innentől kezdve szerintem ha egy pillanatra magába néz az elnök 
úr, és értékeli, hogy szükség volt-e ma a volt miniszterelnököt ebben az ügyben meghallgatni, 
vártunk-e ettől bármilyen többletinformációt, e nélkül meg lehetett-e volna ítélni ezt az ügyet, 
azt hiszem, erre csak egyféle válasz adható, de ezzel nyilván mindenkinek magával kell 
elszámolnia. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Én is biztatnám a képviselő urat a korábbi cselekedetek 

és magatartások kapcsán szintén az önkritika gyakorlására, ígérem, hogy a böjti időszakban 
én is meg fogom mindezt tenni. Képviselő úr, ha ön úgy ítéli meg, hogy ezek a 
meghallgatások kiváló bizonyítékai annak, hogy az önök kormányzata milyen nagyszerű 
tevékenységet végzett, akkor akár még egy nagyszerű médialehetőséget is biztosítok önöknek 
arra, hogy az önök által vélelmezett rágalomhadjárattal szemben önök most csillogtassák 
azokat a ténybeli vélt vagy valós igazságokat, amelyeket önök vallanak. Ezt szintén máshogy 
ítéli meg szerintem mindegyikünk, de emiatt szerintem nem fogunk ölre menni.  

A másik kérdés, hogy legnagyobb tiszteletem mellett Bajnai Gordont nem 
miniszterelnöki státuszából kifolyólag invitáltuk ide, hanem a miniszteri ideje alatt született 
döntések hátterének a megvilágítása céljából, mint ahogy ez ügyben már más, korábban 
regnáló minisztereket is meghívtunk ide. Úgyhogy e tekintetben én nem érzem, hogy ebben 
kivétel… (Ficsor Ádám: Akkor a meghívóban tévesem szerepel.) Köszönöm, hogy 
meghallgat, képviselő úr, én is így tettem, ha jól emlékszem. Tehát nem miniszterelnökként 
kértük a segítségét, és meglátásom szerint voltak olyan érdemi kérdések, amelyekre én választ 
vártam volna, és egyébként köszönöm, mert meg is kaptam. Emiatt én nem tartottam 
hiábavalónak ezt a mai összejövetelt, de ez nyilván egy szubjektív értékítélet, ebben 
mindannyian máshogy vélekedünk. Itt most ez is egy mellékszál volt szerintem, véleményem 
szerint.  

A fősodorra visszakanyarodva kérdezném, hogy a bizottság tagjainak van-e még 
kérdeznivalójuk. (Senki nem jelentkezik.) Miniszterelnök úr, miniszter úr - hogy a 
félreértéseket elkerüljük -, van-e, amivel zárszóként még szeretné kiegészíteni az 
elmondottakat?  

 
BAJNAI GORDON volt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter, volt 

miniszterelnök: Egyetlenegy dologra szeretnék reagálni, arra, amit Budai államtitkár úr 
említett, hogy volt-e politikai motiváció vagy befolyás vagy döntés ebben a kérdésben. 
Engedjék meg, hogy nagyon messziről kezdjem, de gyorsan visszakanyarodjak! Amikor 
Magyarországon azt mondjuk, hogy valami politikai, politikai döntés, politikai alku, akkor ez 
sajnos már egy rettenetesen lejáratódott fogalom, ma már helyenként szinonimája a „korrupt”-
nak, a „magánérdektől vezérelt”-nek, a „részérdektől vezérelt”-nek, pedig eredetileg a 
„politika” szó valami olyasmit kellene hogy jelentsen, hogy a köz, a köz szolgálata vagy a 
közérdek. Ha így érti, államtitkár úr, akkor, azt gondolom, volt politikai szempont abban, 
hogy a kormány Pét, Pápa és más, egyébként nemcsak mezőgazdasági, hanem más szektorhoz 
kapcsolódó cégek esetében is a szokásosnál sokkal aktívabban járt el. Ez pedig a köz 
szolgálata, a közérdek szolgálata, hogy válság idején a foglalkoztatás, jelen esetben az 
agrártermelés fenntarthatósága, az állami vagyon védelme és a nemzetbiztonságunk védelme 
zavaros befektetői szándékoktól, ez a négy olyan közérdek volt, amelyet számos magánérdek 
és részérdek közepette kellett érvényre juttatnunk. És azt gondolom, hogy ez a négy közérdek 
minden szempontból érvényesült, ma már lezárt tényként beszélhetünk erről ebben a 
folyamatban. Ezért a Péti Nitrogénművek esetében és általában a válságkezelő kormányzás 
tekintetében - beleértve ezt a szakaszt is - a lelkiismeretem tiszta, és azt gondolom, hogy ez 
egy sikeres mentőakció volt, amivel az ország jobban járt. Köszönöm.  
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ELNÖK: Köszönöm szépen. (Jelzésre:) Budai államtitkár úr! 
 
DR. BUDAI GYULA kormánybiztos: Köszönöm szépen, elnök úr. Zárszóként annyit, 

hogy a miniszterelnök úr szerintem tudja, hogy én mire gondoltam, hiszen Ficsor Ádám 
pontosan ebben a kérdéskörben fogalmazta meg a bizottság elnökével kapcsolatos 
észrevételeit, hogy mi miért citáltuk ide önt. Én úgy gondolom, hogy elég világosan 
fogalmaztam ebben a kérdéskörben, hogy a politikai motívum vagy a politikai utasítás mit 
jelentett ebben a körben. Köszönöm szépen. (Gőgös Zoltán közbeszól.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Ha nincs más hozzászólás… (Dr. Budai Gyula Gőgös 

Zoltánnak: Zoli, ha kijössz, majd megmondom!) Jó, tényleg erre biztatnám az urakat, ott kinn 
napestig folytathatják a vitát… (Gőgös Zoltán: Nem fogunk verekedni.) Nem a verekedésre 
ösztönzöm őket… (Derültség.)  

Még egyszer köszönöm a miniszterelnök úrnak a megjelenést, ahogy a bizottság 
tagjainak is. Az ülésnek ezt a napirendi pontját bezárom.  

Az egyebek kapcsán nem látok jelentkezőt, úgyhogy az egyebeket nem is nyitom meg.  
Az ülést berekesztem. Köszönöm szépen.  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 11 óra 21 perc)  
  

Győrffy Balázs  
az albizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Molnár Emese 

 


