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Dr. Kövér László
az Országgyűlés elnöke

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 .§-a alapján kér-

dést kívánok feltenni

Németh Lászlóné
nemzeti fejlesztési miniszterasszonyna k

„Ki zsarolta meg a kormányt MALÉV-ügyben? ”

címmel .

Kérdésemre írásbeli választ kérek a Miniszter Asszonytól, azért t ő le, mert e tárgykörben a Kormány

tagjai közül ő az illetékes .

Tisztelt Miniszter Asszony !

Ön az Országgyűlés Gazdasági és informatikai bizottságának 2013 . március 11-i ülésén a következő

kijelentéseket tette :

„ [ . . .] amikor megszületett az a döntés, hogy a Malév további állami támogatásban nem részesülhet,

azaz a Malév leállása megtörtént, azzal egy időben az Európai Unió fölhívta a figyelmünket arra ,

hogy nem csak azt fogják figyelni, és nem csak az lesz a fókuszban, hogy további állami támogatást a

cég ne kaphasson, hanem figyelni fognak arra is, és vizsgálni fogják azt is, hogy a Malév romjai n

újabb céget ne tudjunk kiépíteni. Sőt továbbmentek az irányban, hogy az újonnan létrehozott cégnél

vizsgálni fogjál hogy az állami támogatásban ne részesüljön.

Ezzel összefüggésben Magyarország Alaptörvénye (2011 . április 25 .) 7. cikkében biztosított jogom-

mal élve az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994 . (IX. 30.) OGY határozat 91 . §-a alap-

ján az alábbi kérdéseket intézem Önhöz:



1. Pontosan ki, milyen egyeztetés keretében hívta fel az Európai Unió részér ől a kor-

mány figyelmét az Ön által elmondottakra? (Kérem, az egyeztetésr ől készült jegyző-

könyvet/emlékeztetőt küldje meg részemre! )

2. Ön szerint a hivatkozott kijelentések összeegyeztethet ők-e a közösségi jog szabályai-

val?

3. Ön szerint az Európai Uniónak van-e jogalapja olyan nyomásgyakorlásra, aminek a

lényege az, hogy „a Malév romjain újabb céget ne tudjunk kiépíteni” ?

4. Ha valóban történt ilyen tartalmú kijelentés az EU részér ől, élt-e az ügyben kifogás-

sal? (Kérem, ha volt ilyen, ennek dokumentációját küldje meg részemre! )

5. Komolyan vette a kormány az állítólagos nyomásgyakorlást? Ezért nincs ma nemzet i

légitársaság?

Tisztelettel várom válaszát !

Budapest, 2013 . március 18.

Dr. Józsa István
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