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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Nincsen szokatlan összefonódás a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (MTÜ) nevű kormányzati szerv, az állami Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) és a 
zalakarosi Szabadics Zoltán vállalkozó között?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a "Nincsen szokatlan összefonódás a
Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nevű kormányzati szerv, az állami Balatoni Hajózási Zrt.
(BAHART) és a zalakarosi Szabadics Zoltán vállalkozó között?" című, K/10458. számú írásbeli
választ igénylő kérdésemre adott válaszában a következőket írta:

„Biztosíthatom arról, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség és a tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló  gazdasági  társaságok  minden  munkavállalóját,  beleértve  a  vezető  tisztségviselőket  is,
mindenesetben  a  vonatkozó  jogszabályi  előírásoknak  megfelelően,  az  összeférhetetlenségi
szempontokat maradéktalanul figyelembe véve választják meg, illetve nevezik ki.”

A válasz  az  mfor.hu  portálon  megjelent  „Rogán  Antalnak  megint  igaza  lett  -  minden  forint  a
megfelelőzsebbe jut„ cikkben közölt kapcsolódásra történő rákérdezés után érkezett:

„Az a Szabadics Zoltán az igazgatósági elnök a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) alá tartozó
Balatoni Hajózási Zrt.-ben, akinek szállodafejlesztő cége 1,7 milliárd forintot kapott az MTÜ-től.

Még  magyar  szinten  is  egészen  szokatlan  összefonódás  figyelhető  meg  a  Magyar  Turisztikai
Ügynökség  (MTÜ)  nevű  kormányzati  szerv,  az  állami  Balatoni  Hajózási  Zrt.  (BAHART)  és  a
zalakarosi Szabadics Zoltán vállalkozó között, aki amúgy tavaly Magyar Érdemrend tisztikeresztje
kitüntetést  is  kapott  Áder  János  köztársasági  elnöktől  és  másik  cége,  a  Szabadics  Közmű-
ésMélyépítő Zrt. rendszeres szereplője az állami közbeszerzéseknek.

A Balatoni Hajózási Zrt. (BAHART) igazgatósági elnökét február közepe óta Szabadics Zoltánnak



hívják,  aki személyesen is érdekelt  lehet abban, hogy az állami cég tulajdonában lévő balatoni
vitorláskikötők üzemeltetési jogának eladásával is felpezsdüljön a balatoni vitorlázás.

(...)

Az  MTÜ  a  turisztikai  ágazat  kormányzati  szervezete,  az  ügynökség  tulajdonosi  joggyakorlása
alattműködő  gazdálkodó  társaságok  között  pedig  megtalálható  például  a  BAHART  és  a
Kisfaludy2030Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.  is.  A BAHART legutóbbi,  februári közgyűlésén
lecserélték  a  cégkorábbi  igazgatóságának  és  felügyelőbizottságának  tagjait,  a  korábbi
tisztségviselőket az államáltal felkért személyek váltották fel. Ekkor lett Szabadics Zoltán a balatoni
hajózási  cég  igazgatóságának  az  elnöke,  de  mellette  tag  lett  Horváth  Péter  is,  aki  a
Kisfaludy2030vezérigazgatója. A felügyelőbizottságban pedig felbukkant Farkas Örs, akit Rogán
Antal,Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 2020. február 5-én nevezett ki a Kormányzati
Tájékoztatási Központ szóvivőjének.

(...)

A BAHART igazgatóságában tehát  ott  ül  elnökként  Szabadics  Zoltán,  aki  1,7 milliárdot  kapott
aKisfaludy2030-tól a balatonfüredi szállodájára, az igazgatóságban pedig tagként Horváth Péter,
aKisfaludy2030  vezérigazgatója,  akinek  elvileg  Szabadics  Zoltán  luxusszállodájának
megvalósulását  kellene  szigorúan  felügyelnie.  Vagyis  miközben  mondjuk  a  Siófok-Balatonfüred
sétahajó  menetrendjéről  döntenek,  még  a  szálloda  ügyét  is  megbeszélhetik  mellékesen.  A
szállodakivitelezőjét amúgy szintén idén februárban sikerült megtalálni, amikor Szabadics Zoltán
igazgatósági  elnök  lett  a  BAHART-ban.  Az  építkezés  helyszíne  is  pikáns:  az  önkormányzat
tulajdonában  lévő,  de  a  Mészáros  Lőrinc  nagyvállalkozóhoz  köthető  Balatontourist  Kft.
általüzemeltetett kemping területén épülhet fel a hotel.”

Kérdezem Önt:

Nincsen szokatlan összefonódás a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) nevű kormányzati
szerv,  az  állami  Balatoni  Hajózási  Zrt.  (BAHART)  és  a  zalakarosi  Szabadics  Zoltán
vállalkozó között?

Budapest, 2020. július 24.
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