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Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint
a hozzám intézett „Hol lesz az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt székhelye és mekkora
alapterületet kívánnak igénybe venni a mindennapi működés biztosításához?” című, K/3170 .
számú, a „Hányan alkalmazottja és mekkora fizetések lesznek a tavasszal induló Első Nemzet i
Közműszolgáltató Zrt.-nél?” című, K/3171. számú, valamint „A tavasszal induló Első Nemzeti
Közműszolgáltató Zrt.-nek milyen tárgyi feltételeket és infrastruktúrát biztosít az állam?” című,
K/3172. számú írásbeli kérdéseire az alábbi választ adom .

Az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. (a továbbiakban: ENKSZ Zrt .) feladata az
állami közműszolgáltatások kialakítása és hosszú távú, fenntartható működtetése a
földgáz, a villamos energia és a távhőszolgáltatás ágazataiban . A társaság felel a nemzeti
közműszolgáltatási rendszer egységes, központi irányításáért, valamint a lakossá g
méltányos áron történő energiaellátásának biztosításáért .

Az ENKSZ Zrt. székhelye Budapesten az V. kerület Nádor utca 31 . szám alatt van. Az
ésszerűség jegyében a társaság számára a székhelyet az állam tulajdonosi jogait gyakorl ó
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. biztosítja. A társaság munkavégzéséhez szükséges irodabérleti
szerződés megkötése még folyamatban van . A kérdésében említett konkrét adatokra így
csak a szerződés megkötését követően tudok válaszolni . Az ENKSZ Zrt . cégbírósági
bejegyzése 2015. február 18-án történt meg, ezen érthető okból a működéshez szükség
beszerzési folyamatok még nem zárultak le, szervezetének véglegesítése hamarosa n
megtörténik. Az ENKSZ Zrt . a törvényben meghatározott közzétételi és tájékoztatási
kötelezettségeknek eleget fog tenni, a társaság transzparens és prudens m űködését az MFB
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Zrt.-re és az irányítása alá tartozó társaságokra vonatkozó szigorú jogszabályi el őírások
szavatolják .

Fel kívánom hívni Képviselőtársam figyelmét arra, hogy valamennyi állami szerepl ővel
szemben - legyen az költségvetési szerv vagy állami tulajdonú társaság - alapvető elvárás a
költséghatékony működés. Ennek az általános érvényű kötelezettségnek a teljesülését a
nemzetközi szinten is sikeres egyensúlypolitikát jelző, hazai mérőszámok kétséget kizáróan
bizonyítják.

A racionális működéshez hozzájárul, hogy az ENKSZ Zrt. zöld mezős társaságként, a
legkorszerűbb vállalatirányítási sztenderdek alapján, öröklött szervezeti és gazdálkodás i
nehézségektől mentesen kezdi meg tevékenységét . A költséghatékonyság érdekében a
társaság lépcsőzetesen és rugalmasan bővíti, ugyanakkor mindvégig alacsony szinten
kívánja tartani szervezeti létszámát . Apparátusának mérete a tervek szerint a végső
növekedési fázisban sem haladja majd meg az 50 főt. Az ENKSZ Zrt . a működési feltételek
megteremtésének egyéb eseteiben is a megalapozott, felel ős és ésszerű gazdálkodásra
törekszik. A vezérigazgató Horváth Péter János, a személyi alapbére megegyezik a többi ,
hasonló jelentőségű állami tulajdonú társaság első számú vezetőjének alapbérével .

Mint azt Ön is látja Képviselőtársam az ENKSZ Zrt. esetében is arra törekszünk, hogy a cé g
a felelős gazdálkodás és az alacsony költségráfordítás elve alapján m űködjön.

Remélem, hogy Képviselőtársam válaszomat kielégítőnek találja .

Tisztelettel :
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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 2. mellékle t
43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Velez Árpád
(MSZP) országgyűlési képviselő „Hol lesz az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. székhelye és
mekkora alapterületet kívánnak igénybe venni a mindennapi működés biztosításához?” című,
K/3170. számú, a „Hányan alkalmazottja és mekkora fizetések lesznek a tavasszal induló Els ő
Nemzeti Közműszolgáltató Zrt.-nél?” című, K/3171 . számú, valamint „A tavasszal induló Első
Nemzeti Közműszolgáltató Zrt .-nek milyen tárgyi feltételeket és infrastruktúrát biztosít az állam?”
című, K/3172. számú írásbeli kérdéseire adott válaszomat.
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