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Kérdés

Dr. Szili Katali n
az Országgyű lés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

„A Magyar Köztársaság Kormányának sikerült-e az eltelt három hónap alatt időpontot
egyeztetnie a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanáccsal, hogy megtárgyalhassa a nemzet i
vagyonnal kapcsolatos középtávú stratégiát?” címmel a Házszabály 91 . §-a alapján kérdést
kívánok benyújtani Dr. Veres János Pénzügyminiszter Úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter űr !

A kormánytöbbség által megalkotott vagyontörvénnyel elérni kívánt általános cél az volt ,
hogy javuljon a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás átláthatósága, hatékonysága . Célként
fogalmazódott meg az is, hogy megteremtődjenek a feltételek a nemzeti vagyon hosszú távú
hasznosítása terén új, a korábbinál hatékonyabb és költségtakarékosabb megoldáso k
alkalmazásához . A nemzeti vagyonnal való gazdálkodás átláthatósága az MNV Zr t
megalakulása óta eltelt időszakban nem javult, és egyelőre nem ismert az sem, hogy telje s
körűen az a nemzeti tulajdonban lévő vagyontömeg sem, mellyel gazdálkodni kellene .
Mindezek alapján felmerül a kérdés, hogy a vagyonkezelő elkészítette-e azokat a stratégiai
dokumentumokat, amelyek elfogadása esetén el ő lehet segíteni a törvényben meghatározott
célok teljesülését .

Tisztelt Miniszter Úr !

Még az elmúlt esztendő októberében kérdeztem Öntől, hogy készült-e olyan tanulmány ,
amely bemutatja a nemzeti vagyon hosszú távú hasznosításának a korábbinál hatékonyabb é s
költségtakarékosabb megoldásait, illetve készült-e olyan stratégia, amely bemutatja a
vagyonkezelő nemzeti vagyon fejlesztésével és hasznosításával kapcsolatos terveit . Akkor i
írásbeli válaszában a következ ő olvasható: „A Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács az állam i
vagyon fejlesztésével, hasznosításával, elidegenítésével kapcsolatos stratégia elfogadását
követően sajtótájékoztatót tartott, és ott ígéretet tett arra, hogy a középtávú vagyonstratégi a
teljes szövege nyilvános lesz, miután a Magyar Köztársaság Kormánya megtárgyalja azt .
Jelenleg az egyeztetés van folyamatban .”
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Tisztelt Miniszter Úr!

Érdeklődéssel kérdezem, hogy a Magyar Köztársaság Kormányának sikerült-e az eltel t
három hónap alatt id őpontot egyeztetnie a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanáccsal ,
hogy megtárgyalhassa a nemzeti vagyonnal kapcsolatos középtávú stratégiát ?

Várom megtisztel ő válaszát.

Budapest, 2009. február 03 .
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Bencsik János
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