
iV~,[~k43

Kepli Lajo s
országgyűlési képviselő

,wiiauy szain :

	

zAk 0

Érkezett: 2014 .!!V 2 O.

Írásbeli kérdés

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
Nemzetgazdasági Minisztériumot vezető miniszterhez, mint a tárgyban illetékes minisztérium

vezetőjéhez

„Mi lesz veled Tihanyi Yacht Club? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr!

„Október végén hidegzuhanyként érte a hír az érintetteket, hogy mindenféle értesítés nélkül a
tulajdonos állam bezárta a Tihanyi Yacht Clubot. A kikötő és a hozzá tartozó üdülőjelenleg a

Magyar Nemzeti Vagyonkezelőhöz tartozik, de az nem üzemelteti a létesítményt, kérdés, hogy

akkor ki fogja.” – olvasható egy internetes honlapon megjelent cikk bevezet őjében. Ez a

néhány sor elmond mindent, de nézzünk kicsit a dolgok mögé .

Az idei évben 82 éves Tihanyi Yacht Club 2012-ben került az Erzsébet Nonprofit Közhaszn ú
Kft. kezelésébe, majd egy idei, április 18-i kormányrendelet során a Kft. valamennyi feladatát

április 30-tól a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) vette át . Azonban a választások

után megszűnt a hivatal, így a Yacht Klub, egy újabb kormányrendelet során, a Magyar

Nemzeti vagyonkezelőhöz került. Október utolsó napjaiban a kikötő alkalmazottai, két ember

kivételével, megkapták felmondásukat is . A klubnak közel 100 tagja volt, a kikötőben majd

80 hajó részére van hely. A folyamat során ismét egy nagyon értékes Balaton-parti ingatlan

került parlagra, de lehet pont ez volt a cél?



Tisztelt Miniszter Úr !

Adódik a kérdés, amire a vitorlázók is várnak, hogy mi lesz a sorsa a Tihanyi Yacht Clubnak?
Milyen üzemeltetési formára számíthatnak a hajósok, netán ismét egy igen értékes Balaton -

parti ingatlan kerül magán kézbe?

Budapest, 2014 . november 20 .

Tisztelettel :

Kepés
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