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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésében
foglaltak szerint hozzám intézett „Mikor teljesíti a kormány a „MALÉV Zrt . és a
Budapest Airport Zrt . szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjána k
körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát ,
valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását elő idéző, 2002-2010
között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az id őszakban felmerülő
döntéshozói felel ősség kérdéskörét vizsgáló bizottság vizsgálatána k
eredményéről” szóló J19530. számú jelentésében foglalt javaslatokat,
amelyeket az Országgy ű lés H/10077 . számú határozatával elfogadott é s
jóváhagyott?” című , K/11890 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatás t
adom :

A kormány a vizsgálóbizottság munkáját annak megalakulásától kezdve nyomo n
követte és támogatta . A vizsgálat eredményét és a bizottság megállapításai t
tartalmazó jelentést áttanulmányoztuk .

A jelentésben foglalt ajánlásoknak és eddigi nyilatkozatainknak megfelel ően a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium munkatársai folyamatosan vizsgálják a Budapest
Liszt Ferenc Nemzetközi Repül őtér, egy nemzeti légitársaság és egy többségi ,
közösségi tulajdonban lévő nemzetközi, a nemzeti légitársaságnak is bázist ad ó
repülő tér létrehozásának illetve m űködtetésének feltételeit .
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Keressük a lehetőséget egy Budapest központú légitársaság létrehozásához ,
azonban mindeddig erre irányuló megalapozott elképzelésekkel rendelkez ő ,
megbízható partnert nem sikerült találni . Egy új társaság kizárólag üzleti alapokon i s
működőképes, fenntartható szolgáltatási kínálattal alapítható meg egy t őkeerős ,
szakmai és nemzeti szempontokat szem el őtt tartó befektető bevonásával .

A minisztérium munkatársai jelenleg is vizsgálják, hogy a Budapest Airport Zrt .
privatizációjával kapcsolatban feltárt mulasztások és jogsértések által okozott káro k
hogyan csökkenthetőek illetve szüntethetőek meg . A jelentésben foglalta k
felhasználásával felmérjük, hogy a jöv őben a közlekedési ágazatban milyen
feltételekre kell kiemelt figyelmet fordítani a privatizációs szerződések megkötésekor .
Vizsgáljuk az ország nemzetközi és egyéb kisebb repül őterei m űködési feltételeine k
olyan átalakítását, hogy a jelentésben megállapított jogsértések és a
nemzetgazdaság számára jelent ős károkat okozó döntések ne ismétlődhessenek
meg.

Meggyőződésem, hogy a jelentésben foglaltak számos olyan tanulsággal szolgálna k
a mindenkori kormányok számára, amelyek az állami vagyon fokozott védelmét és a z
azzal való különösen körültekintő gazdálkodást elő térbe helyezik. Kiemelt fontosság ú
célunk a nemzeti vagyon gyarapítása, a nemzeti vagyonnak a közérdek és a
közösségi szükségletek céljára történő hasznosítása, a természeti erő források
megóvása, a nemzeti értékek meg őrzése és védelme .

A bizottság ajánlásaiban szerepl ő — a minisztérium feladat és hatáskörét érintő —
vizsgálatok lezárását követ ően tájékoztatást adunk azok eredményérő l .

Kérem, hogy válaszom szíveskedjen elfogadni .

Budapest, 2013 . augusztus „ 24 .”
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