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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: Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Mit szállított a hat Wizz Air gép?" 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Benyújtó:

dr. Varga-Damm Andrea (Jobbik)

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:

Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe:

"Mit szállított valójában a hat darab Wizzair-gép?”

Tisztelt Miniszter Úr!

2020. április 3. napján facebook oldalán azt közölte, hogy a Wizz Air légitársaság hat gépe nemrég 
landolt Pekingben, és szombaton több, mint négymillió maszkot, valamint több százezer védőruhát 
szállított Budapestre. Egyúttal ismertette, hogy a Wizz Air kulcsszerepet játszik Magyarország 
„történelmének legnagyobb hazatérési akciójában” és az egészségügyi védekezéshez szükséges 
eszközök Magyarországra szállításában.

Ön is tudja. ahogy mindenki, négymillió maszk és akár több százezer védőruha egy teherautó 
csomagterében elfér, így elképzelhetetlen, miért kellett hat repülőgép ahhoz, hogy ilyen mennyiségű
eszközt a légitársaság hazahozza.



Kérdeseim:

Ki rendelte meg a facebook bejegyzésében említett Wizz Air gépeket Kína-Magyarország 
viszonylatban 2020. április 3-i kirepülésre és 2020. április 4-i hazarepülésre?

Milyen típusú és mennyiségű termék szállítását rendelte meg a megrendelő? Kérem árucikk 
típusonként és egységárakkal közölni a választ!

Milyen összeértékben érkeztek az áruk?

Milyen összegért szállított a Wizz Air? Gépenként, lajstromszám megjelölésével kérem ezt 
kimutatni!

Miért nem a Magyar Állam tulajdonában lévő, Kecskeméten és Pápán üzemeltetésben tartott 
szállítógépeket használták ezekre a szállításokra?

A veszélyhelyzet kihirdetése óta a Magyar Állam milyen szerződések keretében, milyen 
szállításokat, milyen összegű ellenszolgáltatást rendelt meg a Wizz Air légitársaságtól?

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2020. április 6.

Köszönettel és tisztelettel:

dr. Varga-Damm Andrea

országgyűlési képviselő
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