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Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 91 .§-a (2) bekezdése értelmében írásbeli választ igénylő kérdést kívánok
benyújtani Gráf József, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszterhez,

"A szocialista ígéret szép szó, ha betartanák, úgy lenne já; avagy a szocialista-
szabaddemokrata kormány ismét üres ígéretekkel fizeti ki a szövetkezeti üzletrész
tulajdonosokat!?" - címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

"Csak ígérni mindig és mindenkinek" szocialista-szabaddemokrata gyakorlat címmel, a
szövetkezeti üzletrésztulajdonok rendezése tárgyában, írásbeli választ igénylő kérdéssel
fordultam az Ön nagy elődjéhez, Dr. Németh Imréhez.

Dr . Németh Imre válaszában kijelentette, hogy " Kormány nem tudja vállalni a még kinn
lévő üzletrészek felvásárlását rendezését .

Mindezt alapvetően forráshiánnyal próbálja mentegetni .

Csak emlékeztetőül kívánom megjegyezni, hogy a mezőgazdasági szövetkezetek külső
üzletrészeinek megvásárlásával a Polgári Kormányzat célja az volt, hogy a közel egy
évtizede megkapott, üzletrészekben megtestesülő vagyon a tulajdonosok számára
hozzáférhetővé válhasson . Eddig az üzletrészek értéke holt tőkeként hevert, mivel a külső
üzletrész-tulajdonosok szavazati jog híján nem rendelkezhettek saját vagyonukkal . A Polgári
Kormány intézkedése ezeket a tarthatatlan és visszás kapcsolatokat kívánta megszüntetni
üzletrészesek és szövetkezetek között . A rendezés sikerét egyrészről a holt tőke
felszabadítása, valamint a Polgári Kormány szándéka szerint annak, a mezőgazdaságba való
visszajuttatása jelenti . Másrészt siker az is, hogy az eljárás szabad döntési helyzetet teremtett
az üzletrészesek tömegeinek, megszüntetve a szövetkezethez fűződő meddő kapcsolatukat . A
Polgári Kormány intézkedéseit követően az üzletrészek felvásárlása 2001 . év augusztus 1-
jével elkezdődött.

Dr. Németh Imre 2002 . júliusában kijelentette, hogy "A cselekedni most és mindenkiért"
című szocialista-szabaddemokrata Kormányprogram szerint a szocialista-szabaddemokrata
Kormány, folytatva a Polgári Kormányzat által elindított folyamatokat, a szövetkezeti-
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üzletrészek felvásárlását befejezi, az alanyi jogú szövetkezeti üzletrészekre megkülönböztetés
nélkül vételi ajánlatot tesz, a felszámolt szövetkezetek üzletrész-tulajdonosait kárpótolja .

Dr. Németh Imre kijelentette, hogy a program végrehajtása feloldja az üzletrészvásárlásból
adódóan keletkezett feszültségeket, kormányhatározatokkal, állami szerepvállalással rendezik
a még kint lévő üzletrészek felvásárlását, illetve befejezik az állam által felvásárolt
szövetkezeti üzletrészek értékesítését .

A szövetkezeti üzletrészekkel kapcsolatos ügyek felgyorsítása, törvényes és igazságos
rendezése érdekében, a polgári oldal képviselői 2003 . májusában törvényjavaslatot nyújtottak
be . Önök, a szocialista-szabaddemokrata kormánytöbbség, ennek a törvényjavaslatnak a
napirendi tárgyalását, annak ellenére, hogy mindenben megegyezik az Önök
kormányprogramjában leírt, valamint az Önök által elmondott ígéretekkel, két év óta
folyamatosan elutasítják .

A rendezésre tett ígéretek elodázása, az elodázás forráshiánnyal való magyarázgatása 2005
áprilisában hazug és képmutató koalíciós magatartás .

A rendezés forrásigénye 2001 óta ismert, ezért, ha a szocialista-szabaddemokrata ígéret és
szándék komoly lett volna, a forrásigényt a költségvetésekben tervezték volna .

A szövetkezeti üzletrész tulajdonosok megint csak üres ígéretekkel lettek kifizetve .

Kérdezem Miniszter Urat :

Ígéreteiknek megfelelően mikorra és hogyan kívánják rendezni a szövetkezeti tagok
alanyi jogú üzletrész tulajdonának felvásárlását?

Ígéreteiknek megfelelően mikorra és hogyan kívánják rendezni az 1992-t követően
megszűnt szövetkezetek tagjainak üzletrészük utáni, a vagyonnevesítéskor
meghatározott névértékhez közeli mértékű kárpótlását?

Kérem Miniszter úr válaszát .

Budapest, 2005 . június 15 .
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