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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012 .

évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok benyújtani a

Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes

minisztérium vezetőjéhez

„Az MSZP után a Fidesz is bebizonyítja a Malév Ground Handling cs ődjével, hogy az

állam rossz gazda? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

Dr. Fónagy János Államtitkár Úr, 2016. október 7-én, a Malév Ground Handling Zrt .

helyzetével kapcsolatos érdemi kérdéseimre, a következő általános tájékoztatást adta az Ön

nevében:

„A tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti vagyonkezel ő Zrt. munkatársai

külső szakértő és a MALÉV Ground Handling Zrt . bevonásával '2016. januárjátó l

átvilágítást végeztek a Társaságnál . A vizsgálat feltárta, hogy a MALÉV GH . Zrt .

jelenlegi formájában csak jelentős veszteségek mellett tud működni. A Társaság az

átvilágítás eredményeként elkészítette reorganizációs tervét, amelyet az MNV Zrt .
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külső szakértővel ellenőriztetett, hitelesítetett . Az MNV Zrt. a társaság által

összeállított reorganizációs program mellett egyéb lehetőségeket (pl . értékesítés) i s

megvizsgált. A Malév GH Zrt . jövőjével kapcsolatban a szükséges stratégiai dönté s

meghozatala után adható részletes tájékoztatás ."

A fenti válasz alapján kérem Miniszter Urat, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre :

1) A 2016. januárjától elvégzett átvilágítás, valamint a külső szakértői vizsgálat tükrében ,

milyen döntés született a cég jövőjérő l? Végrehajtják-e a reorganizációs tervet, újab b

tevékenységek kiszervezésén gondolkoznak, netalántán az egész céget szándékoznak

értékesíteni?

2) Az elmúlt időszakban ismét több sajtóhír jelent meg a cég gondjairól, és a MALÉ V

GH. május 31-i állománygyűlésérő l . Utóbbin Herczog Péter vezérigazgató állítólag

arról beszélt, hogy 2017 . januárjáig visszamenőleg fizetésemelést rendel el, valamint

közbeszerzésen új formaruhákat szereznek be, mindezt pedig a reorganizáció s

program keretében. A MALÉV csődjének előzménye az volt, hogy a reorganizáció s

forrást a vállalat működésére fordította a működés átalakítása helyett, és ezt egy
feljelentés nyomán az unió tiltott állami támogatásnak minősítette . Nem tart attól,

hogy előfordulhat ugyanez az eredménysor a MALÉV GH-nál? Mit tesznek, hog y

elkerüljék mindezt?

3) Mi indokolja, hogy egymást váltják a vezérigazgatók a MALÉV GH . vezetői

székében, miközben a reorganizáció végrehajtásához kiszámítható körülményekr e

lenne szükség?

4) A MALÉV GH . gazdálkodásának eredményei nem mutatnak számottevő változást.
Felmerült, hogy a vezérigazgatók személyének cseréje helyett vagy mellett a
gazdasági igazgató tevékenységének eredményességét is megvizsgálják?

5) Sajtóhírek szerint a gazdasági igazgató, Miklós Kiss Adrienn, Burgerlandból látja e l

feladatait. Kérdezem, hogy milyen jogviszony keretében áll alkalmazásban Mikló s
Kiss Adrienn, és milyen személyes jelenlétre kötelezett a cégnél a szerződése alapján?

6) A korábbi átvilágítások érintették a MALÉV GH . és a WizzAir közötti szerződéseket ,

hogy az abban meghatározott feltételek hogyan hatottak az állami cég gazdálkodására?
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7) Vizsgálták-e, hogy a MALÉV GH . bevételeit miként érintette, hogy a WizzAir kijelöl t
alvállalkozója a Budport Kft . több feladatot átvett a földi kiszolgálásból a MALÉV
GH-tól?

8) A közeljöv őben tervezik-e, hogy a földi kiszolgálás számos feladatának elvégzésér e
engedélyekkel rendelkező Budport Kft . újabb feladatokat vegyen át a MALÉV GH-

tól?

9) Igaz, hogy egy korábbi vizsgálat azt állapította meg, hogy nem lenne gazdaságos a
MALÉV GH. újabb feladatainak és részlegeinek (pl . a jármű osztály, a szervízelést
végzők) kiszervezése a társaságtól?

10)Közreműködik a reorganizáció lebonyolításában szakértőként, vagy egyéb módon a
MALÉV GH. korábbi vezérigazgatója, Limburger Lóránt ?

11)Felmerült a MALÉV GH . jövőjével kapcsolatban, hogy beolvadjon a MALÉV mási k
megmaradt leányvállalatába, az Aeroplex, ACE Kft-be ?

A fenti kérdésekre várom a közvéleménnyel együtt Miniszter Úr megnyugtató és részlete s
válaszait !

Budapest, 2017 . július 19.

Tisztelettel,

dr. Staudt Gábor
Jobbik Magyarországért Mozgalom
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