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A rendszerváltáskori privatizációs hullám hatásai a selypi 
cukorgyár tükrében     

 

Bevezetés 

Lőrinci lakosként, és lokálpatrióta egyetemistaként folyamatosan 
igyekszem megismerni szűkebb hazám történelmét, az egykori 
község, majd nagyközség gazdasági-társadalmi hátterét. Ez a 
motiváció sarkallt arra, hogy eme tanulmány keretein belül a 
város északi részével, Selyppel foglalkozzam. 

Lőrinci közel 5500 lelket számláló települése jelenleg Heves 
megyében, a Mátra és az Alföld találkozásánál terül el (1950-ig 
Nógrád megyéhez tartozott). A település északi részén található 
Selypi-medence az 1880-as évektől kezdve a dél-nógrádi térség 
meghatározó ipari centruma lett, hiszen épült itt cementgyár, 
malom és nem utolsó sorban cukorgyár. (Lőrinci város honlapja, 
2013.) 1889 karácsonya előtt alapították a település birtokosai – 
a Schossberger család – a cukorgyárat működtető vállalkozást, 
majd 1890 őszén már el is indulhatott a termelés. (Bencze-
Koroknai, 1989: 19., 26.) A gyár, amely átvészelte a két 
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világháborút, amit a negyvenes évek végén államosítottak, s az 
1960-as, 1970-es években fénykorát élte, de még a 
rendszerváltáskor is biztos, kiszámítható munkahelynek 
számított, 1991 nyarán került francia kézre. Kisebbségi 
tulajdonrész, vállalatirányítási jogok – ezeket szerezte meg a 
vevő. Ekkor még nem sokan tudták a Beghin-Say nevű cég céljait 
a megszerzett cukorgyárakkal kapcsolatban, az évtized második 
felére azonban nyilvánvaló volt: előbb vagy utóbb bezárják a 
selypi gyárat. Erre 1998 végén került sor. A sötét fellegek, melyek 
néhány éve már ott lebegtek a cukorgyár felett, ekkor sújtottak le. 
Nőtt a munkanélküliség, több, mint száz család megélhetése 
került veszélybe, hiszen nem csak lőrinciek, hanem környéki 
lakosok is dolgoztak a gyárban. A következőkben a privatizáció 
módját, okát és következményét igyekszem feltárni. 

A privatizációról általánosságban 

Ahhoz, hogy megértsük, mi is történt a 1990-es évek első 
felében, érdemes nagyon röviden tanulmányozni a privatizáció 
fogalmát és folyamatát. Egy mindössze 40 éve létező kifejezésről 
van szó, melynek egységesen elfogadott meghatározása nincs. 
(Pongrácz, 1997: 671.) A privatizáció Magyarországon a 
rendszerváltáskor kibontakozó és azt követően megvalósult, 
nagy átalakítással járó, sok módszert és eszközt magában 
foglaló, folyamatosan változó folyamat volt. Céljait, módszereit 
1995-ig országgyűlési határozatok, majd ezt követően a 
privatizációs törvény paragrafusai foglalták keretbe. (Mészáros-
Tátrai, 2009) 

A hazai privatizáció közel 20 évét négy szakaszra lehet bontani. 
Az első szakaszban, 1990 és 1994 között kiemelkedő volt az 
értékesítések száma, hisz rengeteg vállalatot adtak el ebben az 
időszakban, ugyanakkor sok esetben csak az üzletrész vagy a 
részvénycsomag egy adott hányadát értékesítették, pl. a selypi 
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cukorgyár esetében közel 38% volt a privatizált rész. A második 
szakaszban, 1995 és 1999 között az értékesítési tranzakciók 
száma csökkent, ugyanakkor a bevétel jelentősen megnőtt: a 20 
éves időszak alatt ebben a négy évben folyt be az eladásból 
származó bevétel fele! A két legmagasabb összegű bevétel 
1995-ben (közel 500 mrd Ft) és 1997-ben (közel 350 mrd Ft) 
jelentkezett. 2000 és 2002 között a harmadik szakaszban mind 
az eladások, mind a bevételek tekintetében csökkenés 
következett be. Ekkor inkább az állami vagyonnal történő 
gazdálkodás került előtérbe. A negyedik ciklusban, 2003-tól 
2007-ig ismét a bevételcentrikusság lett jellemző. Ekkor 
értékesítették a legtöbbet érő vállalatokat, ebből fakadóan ismét 
kiemelkedő összeg ütötte az állam markát. (Mészáros-Tátrai, 
2009) 

Az eladások lebonyolítását 1990-től az Állami Vagyonügynökség 
(továbbiakban: ÁVÜ), 1995-től az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Rt. (továbbiakban: ÁPV Rt.) (Pongrácz, 1997: 
682., 701.), 2008-tól a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRt. 
végezte el. (Közigazgatás, 2008) 

Az élelmiszeripar átalakulása, privatizálása 

Az 1980-as évek közepén-végén az élelmiszer-ágazat erőssége 
volt annak stabilitása, versenyképessége és térségi szinten 
közepes mérete, ez pedig biztos értékesítési lehetőségeket 
kínált. A rendszerváltáskor ezek az erősségek egy csapásra 
eltűntek: a piacgazdaság szinte azonnali beköszöntének 
köszönhetően a belföldi kereslet negyedével csökkent, a piacok 
összezsugorodtak, a reálbérek a kétszámjegyű infláció miatt 
nagymértékben estek. Ebből fakadóan igen nehéz helyzetbe 
kerültek a túlfoglalkoztatással küzdő, energiapazarló vállalatok. 
Az élelmiszeripar 1991-re összességében is veszteséges lett. 
Ebben a környezetben felértékelődött a vállalatok 
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ezerkilencszázhetvenes-nyolcvanas években kialakult 
önállósága, hiszen így a vállalatok részéről – a társasági és 
átalakulási törvények által kínált lehetőségek révén – életszerű 
megoldásnak adódott a külföldi tőkeerős vállalkozások bevonása, 
a kialakult pénzügyi-gazdasági helyzet rendezésére, orvoslására. 
Az állam tekintetében pedig a csődközeli helyzetben nagyon 
fontos szempont volt a privatizációs bevételek maximalizálása, 
ami egyfajta pénzteremtéssel hozzájárult az állam további 
működéséhez és a nyugdíjak kifizetéséhez. (Borbély, 2013: 426-
427.) 

Az élelmiszeripari privatizáció a többi nemzetgazdasági ágazattal 
párhuzamosan, az ezerkilencszázkilencvenes évek első felében 
végbe ment. Az élelmiszeripar privatizációja ugyanakkor 
gyorsabb és nagyobb mértékű volt, mint a többi iparterületé: 1991 
végére sok meghatározó vállalat, illetve egész ágazatok kerültek 
eladásra. Ugyan 1990 őszétől csak ÁVÜ-hozzájárulással 
adhatták el a vállalatokat, ez mindössze formális ellenőrzésnek 
minősült, mivel még másfél-két évig olyan privatizációs 
megállapodásokat kötöttek az ÁVÜ ellenjegyzésével, amelyeket 
szakmai kontroll nélkül dolgoztak ki és tárgyaltak végig. 
Történetesen 1990 közepén, az ÁVÜ létrejöttekor 1.856 db állami 
vállalatot 11 (!) fős létszám felügyelt. Mivel 1992-ig sem 
létszámban, sem szakértelemben nem bővelkedett az 
Ügynökség, ezért kvázi hozott anyagból, a lényegi információk 
hiánya mellett hoztak fontos döntéseket. (Borbély, 2013: 426-
427.) 

Cukoripari átalakulás és privatizáció 

A cukorágazatban alkalmazott átalakulási technikák két sémát 
követtek. Az egyik megoldás az volt, amikor a privatizálni kívánt 
gyárak a teljes vagyonukkal részvénytársaságot alapítottak, 
amelyben a külső befektető készpénz befizetésével – gyártól 
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függően – 30-40%-os, kisebbségi tulajdonrészt szerzett. A másik 
esetben, amikor a részvénytársaság alapításakor nem volt 
külföldi érdeklődő, akkor a cukorgyár eszközvagyona lett az új Rt. 
induló tőkéje, s az ennek terhére kibocsátott részvények lettek 
értékesítve. Ebből fakadóan a cukoripar átalakulása könnyedén 
és zavartalanul bonyolódott le 1990 és 1993 között, amikor 
mindegyik, akkor működő cukorgyár részvénytársasággá alakult 
– a hatvani és a tanulmány szempontjából kiemelt selypi gyár egy 
Rt.-t alkotott. (Borbély, 2013: 430.) 

A rendszerváltáskor, ahogy az élelmiszeripar is, úgy annak 
részeként a cukoripar is nehéz helyzetben találta magát: a 
külföldi piac elveszett, a hazai piac azonban túl kicsinek 
bizonyult, még úgy is, hogy a gyárakban kapacitás-
kihasználatlanság állt fenn. A piackeresés és a gyárak 
pozícióinak javítási szándéka olyan árversenyt generált, 
amelynek következtében a legtöbb gyár működése veszteséges 
lett. Ekkor jelentek meg azok a meghatározó külföldi vállalatok a 
hazai cukorágazatban, amelyek rendelkeztek a megfelelő 
szakmai, anyagi háttérrel és szaktudással, s amiktől talán a hazai 
cukoripar feltámasztását várta mind az állam, mind az akkori 
lakosság. (Borbély, 2013: 431.) 

A selypi cukorgyár eladása és következményei 

A selypi cukorgyár a rendszerváltáskor még működő 12 
cukorgyárból abba a hétbe tartozott, amelyeket műszaki 
színvonaluk, modernizáltságuk és hatékonyságuk miatt 1990-
1991-ben eladósorba bocsátottak. A francia-olasz hátterű 
Eridania – Beghin-Say konszern 1991. június 26-án szerzett 
tulajdont a Mátravidéki Cukorgyárakban, amely a selypi és 
hatvani gyárakat foglalta magában. A tulajdonszerzés a 
következő módon történt. A tényleges értékesítés már június 26-
án megtörtént, tőkeemeléses privatizáció formájában, ami azt 
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jelentette, hogy a franciák 28%-os tulajdonrészt szereztek azzal, 
hogy néhány százmillió Ft-tal beszálltak a cég működtetésébe, 
finanszírozásába. Az ÁVÜ és a Beghin-Say által köttetett egy ún. 
szindikátusi szerződés, amelynek keretében a Beghin-Say 
további 11%-nyi részesedést vásárolt az alakuló Rt.-ben, így az 
1991. július 1-jei alapításra – amikor jogilag is létrejött a 
Mátravidéki Cukorgyárak Rt. – már 39%-os tulajdonrésszel 
rendelkezett a francia cég. A szindikátusi szerződés rögzítette 
továbbá francia részről az ÁVÜ részvényeinek elővásárlási jogát, 
a francia versenytársaknak való részvény-értékesítés tilalmát, és 
ami a legfontosabb: a Beghin-Say vállalatirányítási jogát. Az már 
csak „hab a tortán”, hogy az ÁVÜ garanciát vállalt többek között a 
cukorgyárak követelésére vagy a munkajogi perekre, amelyeket 
kártalanítási feltételekkel és 800 millió Ft-os bankgaranciával is 
meg kellett erősíteni magyar részről. (Borbély, 2013: 432.) (Font-
Józsa, 2011: 29-30.) 

A fentiekből is látszik, hogy az ÁVÜ vezetése 1991 nyarára 
gyakorlatilag kész helyzettel szembesült. Ekkor fogadták el 
ugyanis azokat a stratégiai elveket, amelyek mentén 
szabályozták volna az élelmiszer-ipari vállalatok átalakulását és 
privatizációját. Azonban ekkor a hét leghatékonyabb cukorgyár – 
köztük a selypi –, már külföldi irányítás alatt állt. S hogy miért volt 
ez a helyzet káros, illetve miért voltak ezek a szerződések a 
Magyar Állam szempontjából stratégiailag előnytelenek, 
hátrányosak, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az évtized végén 
elkezdődő gyárbezárások. (Borbély, 2013: 435.) (Font-Józsa, 
2011: 57., 62.) 

1998 elején a Beghin-Say bejelentette: hatástanulmányt 
készítenek a gazdaságosabb működés érdekében. Ekkor már 
tudni vélték, hogy legkésőbb ősszel – költséghatékonysági okok 
miatt – be fogják zárni a gyárat. Ez a jóslat sajnos a nyár végére 
valósággá vált: szeptember 15-én kezdték meg az utolsó, 
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nagyjából 50 napos répafeldolgozási kampányt. 1998 november 
elején leállt a termelés. A selypi cukorgyár 109 évnyi működés 
után megszűnt. (Tari, 1998/a.) (Tari, 1998/b.) 

A bezárással járó hatások kivétel nélkül negatívak voltak. Közel 
150 ember munkahelye és biztos egzisztenciája szűnt meg. 
Ahogy az akkori polgármester, Varga Antal fogalmazott: „Mire 
helyrejöttünk volna a foglalkoztatást illetően, kezdhetjük elölről.” 
Emellett Lőrinci városa elesett nagyjából 15-20 millió forint 
iparűzési adóbevételtől, amelyet nem volt honnan pótolni, így 
pedig az önkormányzat gazdálkodása is nehéz helyzetbe került. 
(Tari, 1998/a.) A cukorgyári dolgozók hangulatának 
érzékeltetéseként álljon itt egy egykori dolgozó 
visszaemlékezése. „Sok család maradt a megélhetéshez 
szükséges havi fix nélkül. Ehhez hasonlót senkinek nem kívánok. 
Nagyon keserű cukrot gyártottunk mi az utolsó kampányban. A 
minőséggel nem volt baj. (…) Amikor bejelentették a 
gyárbezárást, néhányan elkezdtek tapsolni a csomagolók közül. 
Nem figyeltek, de megszokták, hogy amikor a főnök befejezi a 
beszédét, akkor tapsolni kell. Hát ők tapsoltak. Innen is látszik: 
senki sem sejtette, hogy a francia bejelenti a gyárbezárást. 
Szóval ők néhányszor összecsapták a tenyerüket, aztán, amikor 
látták, hogy senki sem tapsol, felfogták, hogy valami baj van. És 
akkor nagy csend lett. Iszonyú nagy csend…” (Borsos, 2010.) 

Összegzés 

A rendszerváltás idején amilyen váratlanul érte az akkori 
gazdasági rendszert a piacgazdaság metódusa, olyan váratlanul 
érte az állami szerveket a privatizáció módszere-mikéntje. Az, 
hogy a privatizációra szükség volt, véleményem szerint nem 
kérdés, ugyanakkor az értékesítések időzítéséről és módszeréről 
már lehetne vitatkozni, hiszen egyértelműen az állam számára 
hátrányos szerződések (kisebbségi tulajdonrésszel a vállalati 
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irányítás megszerzése, állami vállalások, bankgarancia) 
születtek. A selypi cukorgyár esetében azonban további kérdések 
is felmerülnek. Hogy miért ezt zárták be előbb, mint a hatvanit, 
vagy lehetett-e volna tovább működtetni a gyárat, arra talán csak 
az akkori tulajdonosok és igazgatók tudnának válaszolni. Egy 
valami biztos: ahogy az egykori selypi ipari központnak, úgy a 
cukorgyárnak is már csak a romjai állnak. Lőrinci városa 
történetének talán legnagyobb veszteségét szenvedte el a 
cukorgyár bezárásával – ehhez csak a Mátravidéki Erőmű 1995-
ös bezárását tudnám hasonlítani. 

Adódik a kérdés, megérné-e valamelyik egykori gyárat 
újjáépíteni? Ha a cukor terén el szeretnénk látni a hazai piacot, 
akkor véleményem szerint igen. Nyilván ez elsősorban gazdasági 
kérdés, hiszen egy új gyár felépítése százmilliárdos tétel lenne, 
nem beszélve további kérdésekről (működés, alapanyag-ellátás). 
Mindenesetre bízom benne, hogy egy jobb, biztosabb jövő előtt 
állunk. Akár egy új, hamvaiból feltámasztott selypi cukorgyárral. 
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