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Kérdés

„Mi lett a sorsa annak a Kegyeleti Alapnak, amelyet az Országgyűlés az 1975-ben lezuhant bejrúti
Malév járat roncsainak kiemelésére és az áldozatok felkutatására hozott létre?" címmel a
Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani Dr . Kóka János gazdasági és közlekedési
miniszter úrhoz . Kérdésemre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter úr!

Az 1975-ben lezuhant, bejrúti Malév járat katasztrófáját követően a repülőgép roncsait nem emelték ki
a tengerből, az áldozatok holttestét nem szállították haza, így nem volt lehetőség az elhunytak számára
a végtisztesség megadására. 2004-ben az Országgyűlés létrehozott egy Kegyeleti Alapot a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium költségvetési fejezetén belül . A 100 millió forintos pénzügyi támogatást
azzal a céllal szavazta meg az Országgyűlés, hogy a hullámsírban fekvő repülőgép roncsainak
feltárásához, az elhunytak földi maradványainak felkutatásához, hazaszállításához és az őket megillető
végtisztesség megadásához a költségek részbeni fedezésével állami segítséget nyújtson. Azóta eltelt
három év és semmit nem tudunk a Kegyeleti Alap sorsáról .

Kérdezem Öntől Miniszter úr :

1 . A Kegyeleti Alap 100 millió forintos támogatási keretéből mekkora összeget használtak fel
eddig és milyen célra?

2. Mi valósult meg eddig a Kegyeleti Alap létrehozásának céljaiból?

3 . A légikatasztrófa körülményeinek tisztázása a mai napig nem történt meg, így az sem zárható
ki, hogy a gépet lelőtték. Alapvető dokumentumok (például a járat utaslistája) a mai napig
nem ismertek. A Malévtől ismeretlen időpontban és körülmények között iratok tűntek el,
amelyekből például az is kiderülne, volt-e ezen a gépen hadianyag is, amelynek szállítása
abban az időben napi rutinfeladata volt a magyar polgári gépeknek . A légiszerencsétlenséggel
kapcsolatban léteznek-e titkosított dokumentumok és ha igen, azok hol lelhetők fel?

Várom megtisztelő válaszát .
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