
NEMZETI гщusZTЁS I
MINISZTÉRIUM

Qг szаggv"и lёs FiivataZ a

k'Q"k,.!^,s?,4'А :

	

,1,o41[/(

Ёrkezeп : 2014 JuN 24.
PKF/ 13521 - 5 / 2014-NF M

Dr. Tóth Bertalan úr részére
országgyű lési képviselő

Budapest
Széchenyi rkp . 19 .
1358

Tisztelt Képviselő Ur!

Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi )0CXV1 . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglalta k
szerint hozzám intézett „Mikor lesz új nemzeti légitársaság?” cím ű , K/208 . számú
írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom :

Az Európai Bizottság 2012 elején hozott döntése szerint „egy ( . . .) új nemzet i
légítársaság létrehozásában az állami vagyon szerepe nem Iehet meghatározó, és a z
állam vállalkozói szerepvállalása kizárólag üzleti alapon történhet” . Így а lehetőségek
erősen korlátozottak, új vállalat alapítása kizárólag állami forrásokból ne m
finanszírozható, ebben а kérdésben az állami vagyongazdálkodási eszközrendsze r
keretein belül nincs mozgástér .

Egy nemzeti légítársaság nemzetstratégiai, nemzetgazdasági jelent ősége miatt az а
feladatunk, hogy megtaláljuk azt а megbízható pénzügyi és/vagy szakmai befektet őt ,
aki komolyan érdeklődik egy budapesti székhely ű vállalat létrehozása, m űködtetése
iránt . А helyzet az elmúlt évekhez képest több szempontból kedvez őbb: а légíipar és а
Iégiközlekedésí piac felível őben van, egymás után szállnak be arab és ázsia i
befektetők а kelet-európai és balkáni légitársaságokba. Ajavuló körülmények jó alapot
teremtenek ahhoz, hogy egy versenyképes piaci stratégiával, pénzügyi szempontból i s
fenntartható üzemelési modellel és а szükséges indulót őkét biztosítani képes üzlet i
partnerrel sikeresen kísérelhessük meg egy magyar érdekeltség ű légitársaság
elindítását. Konkrét céldátumot azonban még korai lenne megjelölni .

Magyarország számos határozott előnyt jelentő adottságot, piaci tényezőt, meglévő
értéket és lehetőséget tud felkínálni az érdekl ődő befektető knek. Ilyen töььet pl .
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Budapest gyűjtő-elosztó funkció betöltésére alkalmas földrajzi elhelyezkedése, az
európai viszonylatban is jó infrastruktúrával és szabad kapacitásokkal rendelkező Liszt
Ferenc repülőtér, а piaci résként а mai napig lefedetlen átszálló forgalom stb .

Összegezve : А kormány nyitotta tárgyalásokra minden komoly érdekl ődővel, tőkeerős
szakmai és külső befektetővel egy új hazai légitársaság megalapításáról, amelybe n
kisebbségi tulajdonosként а Magyar Állam is részt vállalhatna .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni .
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