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Írásbeli kérdés

Ferenczi Gábor
országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének 1'''''"t"

Helyben

	

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi OVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbel i
kérdést kívánok intézni a Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a
tárgyban illetékes minisztérium vezetőjéhez

„Tervezi a kormány a MAL Zrt. által felhalmozott tartozások miatt a cs őd szélére jutott
magyar vállalkozások és munkahelyek megmentését? ”

címmel.

Tisztelt Miniszter Úr !

A MAL Zrt . magyar beszállítói még mindig komoly bajban vannak. A cég által feléjűk

felhalmozott több millió forintnyi tartozás ugyanis egyre jobban a cs őd szélére sodorja ezeket
a vállalkozásokat. Már most több embert elbocsátottak a tartozások miatt, valamint a MAL i s
300 embert tett az utcára. Tisztelt Miniszter Úr, Ajkán szociális és gazdasági katasztrófa
fenyeget.

A kormány folyamatosan azt kommunikálta, hogy az új, állami tulajdonú Nemzeti
MAL Zrt. sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállalhat elődje űgyeiért. Ezzel a
nemzeti jelzőt sokadjára lejáratva, ismét magára hagyják a magyar kis-és középvállalkozói
szektort. Kormányzati segítség nélkűl ugyanis munkahelyek fognak megszűnni, családok
helyzete fog rövid időn belül kilátástalanná válni .

Tisztelt Miniszter Úr!

Önök folyamatosan a munkahelyek fontosságát, a magyar kkv-szektor megsegítésé t
hangsúlyozzák médiaszerepléseikben. Tegyenek így a gyakorlatban is . Információim szerint
ugyanis az elmúlt hónapokban nem történt semmilyen előrelépés a beszállítói kintlevőségek
rendezése kapcsán . Az említett vállalkozások ráadásul szinte semmilyen tájékoztatást se m
kapnak ügyükről

Ezért kérdezem a Tisztelt Miniszter Urtól, hogy hol tart, milyen stádiumban va n
a felszámolói eljárás? Tervezi-e a Kormány a MAL Zrt . által felhalmozott tartozások
miatt a csőd szélére jutott magyar vállalkozások megsegítését és ezáltal munkahelye k
megmentését? Amennyiben történtek volna lépések, melyek voltak azok, és milyen
eredménnyel jártak?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2013. szeptember 18 .
Tisztelettel :

	

Ferenczi Gábor
Jobbik
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