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Az Országgyűlés
Mezőgazdasági bizottsága

Érkezett : Z0 i' 21.

Bizottsági önálló indítván y

Az Országgyű lés
	 /2012. ( ) OGY határozata

(javaslat)

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

értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatána k
eredményérő l szóló jelentés elfogadásáról

1 . Az Országgyűlés elfogadja a cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarorszá g
Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar
álláspontot értékel ő , cs annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatának
eredményérő l szóló jelentést .

2 - Az Országgyűlés a jelentésben foglaltak alapján megállapítja, hogy a magyarország i
cukorgyárak bezárásához és a cukorkvóták elvesztéséhez vezet ő , el őző kormányzat i
ciklusokban hozott döntések nem álltak összhangban a magyar nemzetgazdaság érdekeivel .

3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt a cukorkvóta-rendszer jöv őjét érintő európai uniós
tárgyalásokon a magyar érdekek hatékony képviseletére, továbbá a cukorkvóta-rendszer
Európai Unió által tervezett megszüntetésével el őálló helyzetre történő felkészülésre .

4. Ez a határozat közzététele napján lép hatályba .

Indokolá s

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történ ő csatlakozása
óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékel ő, és annak itthoni
következményeit feltáró vizsgálóhízottság az 54/2011 . (VI. 29.) OGY határozattal került
felállításra, tagjait, illetve tisztségviselőit az 59/2011 . (VII. 7.) OGY határozat jelölte ki .
A Bizottság a rendelkezésére álló 180 napon beliil, 2011- december 28-án benyújtotta J/5536 .
számú jelentését az Országgyűlésnek. A Bizottság eljárása során 14 ülést tartott, melyeke n
meghallgatásokra került sor, továbbá az érintett állami szervekt ő l, hatóságoktól adatokat ,
információkat, dokumentumokat kért be, szakértő i útján megvizsgálta a cukoriparban érintet t
cégek dokumentációját, valamint sajtófigyelést végeztetett . A jelentés rámutat a magyar
cukoripar szinte teljes lebpiiléséért, az állami vagyonvesztésért felel ősek körére, melyet jól
demonstrál az objektív tényeket felsorakoztató történeti összefoglaló is .
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T ő rténeti ő sszefoglalö:

1984. Az állami vállalatokról szóló 1977 . évi VI. törvény módosításáról szóló 1984 . évi
22. törvényerej ű rendelet – létrejön a vállalati tanács intézménye .

1988 . A gazdasági társaságokról szóló 1988. évi VI . törvény elfogadása, dr . Martonyi János
és d r . Tömpe István privatizációs kormánybiztossá történő kinevezése .
a Németh-kormány megalakulása.

1989. A gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok átalakulásáról szóló 1989 . évi
XIII . törvény elfogadása.

1990 . Állami Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezelésérő l és hasznosításáró l
szóló 1990. évi Vll.,törvény elfogadása az országgyűlési választásokat megelőzően,
dr. Tömpe István az Allami Vagyonügynökség élére kerül .
országgyű lési választások, az Antall-kormány megalakulás a
a fenti törvény módosítása júliusban és az Allami Vagyonügynökség első
igazgatótanácsának megalakulása augusztus 01-én .

1990 -
1991 . A kaposvári, a petőházi cukorgyárak (Agrana-csoport), a legmodernebb kabai

cukorgyár (Tate&Lyle), a hatvani, selypi, szerencsi és szolnoki cukorgyárak (Beghin -
Say) privatizációja. Ez a hét modernebb cukorgyár privatizációját jelenti a tizenkettő
közül . A tranzakciókat a vállalati menedzsmentek készítették elő és tipikusan
kisebbségi tulajdonszerzés mellett opciós és vállalatirányítási jogokat biztosított a
befektető ek.

1992. 1992. évi Vagyonpolitikai IrányelvekrSl szóló 71/1992. (XI. 6.) OGY határozat
gyakorlatilag véget vetett a vállalati tanácsok irányította spontán privatizációnak .

1993 . Az ercsi, mezőhcgycsi, sarkadi, ácsi és sárvári cukorgyárak privatizációja a magya r
menedzsmentek és az öt cukorgyár körül elhelyezkedő terxnelok által tulajdonolt Első
Hazai Cukorgyártó és Forgalmazó Kii . részére. A cég 50,1 %-ot szerzett valamennyi
cukorgyárban, a privatizáció során el őírás volt a cukorgyárak fúziója a hatékonyabb
működés és piaci fellépés érdekében. Az öt gyár a magyar répacukor piac mintegy
32%-át birtokolta.

Dr. Antall József miniszterelnök halálát követően megalakul a Boross-kormány .

1994 . Országgyű lési választások, a Honi-kormány megalakulása .

1995 . Az ercsi, mezőhegyesi, sarkadi, ácsi és sárvári cukorgyárak fúziój a, a Magyar
Cukorgyártó és Forgalmazó Részvénytársaság létrejötte .

1996. A Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Részvénytársaság az 1995 . évet 170 .028.000 . -
Ft veszteséggel zárta, annak ellenére, hogy alaptevékenységével 1 .916.778.000.- Ftnyereséget termelt . A különbőzet oka a forgótőke hiánya, mely hiány finanszírozására
a Magyar cukorgyártó és Forgalmazó Részvénytársaság a jelent ős részben még
tulajdonos Állami Privatizációs es Vagyonkezelő Rt-hez, a privatizációs miniszterhez,
illetve a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bankhoz fordult. Az ügyet a Kormány i s
tárgyalta, azonban a Magyar Cukorgyártó és Forgalmazó Részvénytársaság segítsége t
nem kapott .

Az Agrana-csoport megvásárolja az Els ő Hazai Cukorgyártó és Forgalmazó Kft. 99
%-át, mely ügylettel összesen 7 magyar cukorgyár többségi tulajdonosa lesz a 12-böl .Ezzel valamennyi magyar cukor ryár többségi tulajdonba került. Az ügyletet a
Gazdasági Versenyhivatal ennek ellenére jóváhagyta .

1997. Bezárásra kerül az ercsi és a mezőhegyesi cukorgyár.
1998. Országgyű lési választások – megalakul az Orbán-kormány .

A Gazdasági Versenyhivatal elutasítja a cukorrépa termelők kartelleljárás
megindítására vonatkozó kedernényezéset, bezárásra kerül a sarkadi cukorgyár.

1999. Bezárásra kerül a selypi (lőrinci) és a sárvári cukorgyár .
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2002. Országgyűlési választások – megalakul a Medgyessy-kormány .
Bezárásra kerül az ácsi cukorgyár.

2004. május 01 . Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja lesz .
konstruktív bizalmatlansági indítvány alapján a Medgyessy-kormányt a
Gyurcsány-kormány váltja, bezárásra kerül a hatvani cukorgyár.

2005. A Kormány álláspontja szerint a Európai Unió cukorreformjára szükség van csak így
biztosítható a fogyasztás és tennelés e gyensúlya, a termelés hosszú távú
fennmaradása, a nemzetközi követelményeknek való megfelelés . Magyarország
álláspontja szerint a reformot több lépcsőben, átmenet biztosítása mellett, a középtáv u
időszak alatt kell megváltoztatni .

2005. október 27-én Görögország, Spanyolország, Írország, Olaszország, Lettország ,
Litvánia, Magyarország, Portugália, Lengyelország, Szlovénia és Finnország közöse n
írt levelet, és tiltakozott a. cukorreform ellen, aminek eredményeként 2005 . végéig nem
kerül sor a cukorreform elfogadására .

2006. február: az Európai Unió cukorreformja, az európai cukorgyártás drasztikus lcépítcse .
A Kormány minisztere megszavazza a reformot . A magyar fehércukor kvóta 400 .000
tonnáról 105 .400 tonnára csökken le . A leadott kvóta ellenértékeként az Unió minteg y
70 milliárd forint összeget fizet ki, ennej. döntő része a gyárakhoz, illetve azok
tulajdonosaihoz, kisebb része a Magyar AIlamhoz, illetve - min . 10 %, de egyes
körzetekben ennél nagyobb rész – a termelőkhöz kerül .

Országgyűlési választások – megalakul a második Gyurcsány-kormány .
A cukorreforrntnal összefüggésben bezárásra kerül a kabai eukorgyár.

2007. Bezárásra kerül a szolnoki cukorgyár.

2008. Bezárásra kerül a szerencsi és a pető laázi cukor yáx. Ezt követően az egyetlen
magyarországi cukorgyár a kaposvári cukorgyár evi 105 .400 tonna engedellyezett
kvotával – a magyar fogyasztás evi 300-320.000 tonna .

2009 . Lemond Gyuresány Ferenc miniszterelnök, megalakul a Bajnai-kormány .

2014 . Országgyűlési választások – megalakul a második Orbán-kormány .

2011 . A 2010. júniusi 184.- F/kg fogyasztói árról 2011 . márciusra 350 .- Ft/kg összegre
emelkedik a cukor ára, ezt követ ően részben kormányzati intervenció alapjan némile g
csökken 290 Ft/kg körüli árig .
Szeptember 7 . : „Októbertől várhatóan 20 százalékot meghaladó mértékben emeli a
cukor árát az osztrák Agrana csoport - mondta az APA hírügynökségnek a társasá g
vezérigazgatója. Johann Marihart az interjúban azzal indokolta a döntést, hog y
emelkedett a cukor vilátniaci ára, és az Európai Unióban nincs egyensúlyban a
kereslet és a kínálat.” A Magyarországon termelt és/vagy előállított cukrot a
nemzetközi cégek saját kereskedőcégeiken keresztül értékesítik, igy a fogyasztói ár a
tényleges termelési költségektől független .

2014. Új uniós közösségi agrárpolitika, ami a cukorágazatot is érintheti .

Az 1980-as évek végén a politikai vezetés megteremtette az állami vagyon magánosításána k
jogszabályi hátterét . Az ebbő l eredő állami vagyonvesztésért a jelentés a Németh kormányt
teszi felelőssé. A külföldi befektetők kisebbségi, nagyjából harminc százalékos részesedést
szereztek, amihez viszont megkapták a teljes irányítási jogot. 1991-re az akkor működő
tizenkét cukorgyár közül a hét legkorszerűbb külföldi tulajdonba került . Az Antall-kormány
felelősségét ebben az esetben a személyi és a tárgyi feltételek biztosításának hiányában
állapítja meg a jelentés. Az Állatni Vagyonügynökség hivatalba lépését követően hiányoztak
a szakszerű működés feltételei, így az előkészített szerződések átvizsgálása, korrigálása
akadályokba ütközött . Az Antall-kormány idején, 1993-ban a még megmaradt öt cukorgyárat
integrálták és létrehozták az Első Hazai Cukorgyártó és Forgalmazó Kit-t . A társaság azonban
- szemben a külföldi befektetőkkel - az államtól semmiféle hitelt vagy garanciát nem kapott ,
ezért működése során egyre nagyobb pénzhiánnyal küzdött, ennek ellenére a cukorgyártási- é s
értékesítési tevékenysége nyereséges volt.
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A tőkehiány leküzdését az állami kézben lévő Magyar Fejlesztési Bank sem segítette, így a
céget nem sikerült termelő i kézben tartani . Az utolsó hazai konzorcium külföldi kézbe
adásáért, a teljes magyar cukoripar térítésmentes feladásáért a jelentés a Horn-kormányt tesz i
felelőssé. Az uniós csatlakozást követően, tetézendő az addig elkövetett hibákat, a magyar
agrárvezetés — élén Gráf József akkori agrárminiszterrel — 2004-2006 során teljes egészében
elhibázott stratégiát követett . Ennek következtében elveszítettük termelési kvótánk 7 5
százalékát, az ország cukorból is importfüggővé vált, s mára csak egyetlen, osztrák kézben
lévő gyárunk maradt.

A jelenlegi európai uniós agrárpolitika 2014-ben változik, az uniós cukoripari rendtartás
szabályozórendszere pedig 2015-ben jár le. Rendkívül fontos, hogy ezek megújításakor a
magyar kormányzat keményen és hatékonyan képviselje a hazai érdekeket . Azonban addig is
szükséges és lehetséges számos fontos lépést megtenni . 2015-ig van érvényes
kvótaszabályozás az Unióban. Az első kérdés, hogy marad-e a következő ciklusra a
kvótaszabályozás vagy sem, errő l jelenleg folyik a vita . Ha ez eldőlt, akkor azt követően lehet
arról beszélni, hogy Magyarországon legyen-e cukorgyár, ki legyen a beruházó, milyen állam i
részvétellel, milyen segítséggel menjen, termel ői részről milyen anyagi források állnak
rendelkezésre .

Budapest, 2012. február 21 .

Forít Sándor
elnök
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Az Országgyű lés
Mezőgazdasági bizottság a

Kövér László úrna k
az Országgyűlés elnökének

Helyben,

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Mezőgazdasági bizottsága a IYázszabály 87 . § (2) bekezdése alapján az
alábbi országgyűlési határozati javaslatot terjeszti el ő :

Országgyű lési határozati javasla t

A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történ ő
csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar állásponto t

értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság vizsgálatána k
eredményérő l szóló jelentés elfogadásáról

Budapest, 2012 . február 21 .
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