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Tisztelt Elnök Úr !

A Házszabály 91 .§-a alapján kérdést kívánunk feltenni

Dr. Navracsics Tibor
nemzeti fejlesztési minisztert helyettesítő miniszter úr

„Milyen hatása várható az újonnan államosított tevékenységekre vonatkozó ú j
szabályozásnak? ”

címmel .

Kérdésünkre írásbeli választ kérünk a Miniszter Úrtól, azért t ő le, mert e tárgykörben a

Kormány tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Magyar Szocialista Párt Országgy űlési Képvisel őcsoportjának tagjaiként az elmúlt

években is kiemelt figyelmet fordítottunk az állami vagyongazdálkodás m űködésére .

Annak érdekében, hogy az állami vagyon megőrzésének, védelmének, gyarapításának

feltételei biztosítottak legyenek, a vagyongazdálkodási intézményrendszer hatékonyan

tudja érvényesíteni az állami érdekeket és eközben a közvagyonnal kapcsolato s

gazdálkodás megfelelően transzparens, ellenőrizhető módon történjen, átgondolt é s

megalapozott vagyonpolitikára van szükség, azonban a Fidesz-kormány ezze l

kapcsolatos elképzeléseiről — az erős államra való általános hivatkozáson túl — jelenleg

semmit sem tudni .

Mindezek alapján a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény

27. §-ában biztosított jogunkkal élve a Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Házszabályáról szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alapján az alábbi

kérdéseket intézzük Önhöz :



1. Mi a véleménye a nemzeti vagyonról szóló közelmúltban elfogadott törvén y

azon rendelkezéséről, amely alapján a vasúti személy- és áruszállítás, közút i

személyszállítás, terek, parkok alatti építmények építése és üzemeltetés e

valamint a nemzetközi kereskedelmi repterek építése és üzemeltetése a jöv őben

koncesszióköteles tevékenységnek minősül?

2. Kíván-e koncessziós díjakat érvényesíteni?

3. Mekkora többletbevétellel számol e körben?

4. Hogyan fogja érinteni a változás a jelenlegi piaci szereplőket?

Tisztelettel várjuk válaszát !

Budapest, 2011 . december 23 .

Dr. Józsa István
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