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Írásbeli kérdé s

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy űlésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló
10/2014. (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok benyújtani
Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszternek

„A Mészáros Lőrinc tulajdonában levő Bakony Hús Kft. -t megvásároló céget bízza meg az
állam a közétkeztetési feladatokkal? ”

címmel .

Tisztelt Miniszter Úr!

A március 31-i kormányinfón Ön megismételte egy lakossági fórumon elhangzott korábbi állítását ,
amely szerint a kormány államosítani akarja a közétkeztetést. Sajtóinformációi szerint a kormány
már tárgyalt is a javaslatról .

Értesülések szerint ugyanakkor a Búzakalász 66 Felcsút Mez őgazdasági Kft. eladásra kínálja a
tulajdonában lév ő Bakony Hús Kft . veszprémi külterületi húsüzemét. Iparági források szerint más
szereplők jobb minőségű húst kínálnak, mint Mészáros L őrinc cége, ezért sem keresettek túlságosan
a Veszprém melletti üzembő l kikerülő áruk. Ennek is köszönhető , hogy az utóbbi években
Mészárosék csak nehezen, illetve sejthetően politikai befolyásuknak köszönhetően tudták piacra
dobni a termékeiket. Információk szerint a közétkeztetési piac egyik főszereplőjének számító cég
kapta volna a megtisztelő ajánlatot, hogy az állam által diktált piacon maradásért cserébe vigy e
tovább Mészárosék helyett a veszprémi húsfeldolgozót .

Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogommal élve az egye s
házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdése alapján
kérdezem, hogy igazak azok az információk, amelyek szerint a Bakony Hús Kft.-t megvásárol ó
céget bízza meg az állam a közétkeztetési feladatokkal ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2016. május ,?- i1"
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