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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 szóbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani. 

A szóbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért 
felelős miniszter 

A szóbeli választ igénylő kérdés címe: "Mikor számolják fel a hulladékmaffiát?" 

Tisztelt Miniszter úr!

A  népnyelvben  csak  kukaholdingként  titulált  Nemzeti  Hulladékgazdálkodási  Koordináló  és
Vagyonkezelő  Zrt.  (továbbiakban:  NHKV  Zrt.)  hétről  hétre  újabb  témát  szolgáltat  botrányos
működésével parlamenti kérdéseinkhez.

Ezúttal arra derült fény, hogy a feladata ellátására a kezdetek óta képtelen cég szerződést kötött
alvállalkozókkal az egyik fő feladatának számító szemétdíj beszedés elvégzésére. Hiába vettek 700
millióért Garancsiéktól számlázó rendszert, mégis a Díjbeszedő Zrt.-re és egy négyfős - korábban
élelmiszer kereskedelemmel foglalkozó - nyírségi Kft-re bízták a feladat elvégzését, amelyre egy
7,6 milliárd forintos keretet is létrehoztak.

Akinek furcsa,  hogy az ötmilliárdos  bevételű állami tulajdonú Díjbeszedő Zrt.  miért  vett  maga
mellé egy mikrovállalkozást, azok számára van egy rossz hírünk: a történet itt nem ért véget. A
Pepp  and  Cars  Kft.  további  alvállalkozókat  bevonva  átláthatatlan  céghálót  hozott  létre,  több
százezer ügyfél személyes adatát kiszolgáltatva. Pedig lett volna egy ingyenes megoldás is: a NAV
a kintlévőségeket köztartozásként egyébként is köteles behajtani, tehát - az átláthatatlan cégháló
kiiktatásával - egyből a NAV-hoz is fordulhatott volna az NHKV Zrt. Persze akkor nincs a haverok
által lenyúlható közel nyolcmilliárd forint. Sajnos szinte biztosak lehetünk benne, hogy ezúttal is ez
van a háttérben.

Miniszter úr!

Mikor  számolják  fel  végre  a  botrányos  működésű  Kukaholdingot  és  a  hozzá  kötődő
hulladékmaffiát? Továbbá mikor fog végre Magyarországon a szemétszállítás precízen, korrektül,



lakosságbarát módon és díjakkal üzemelni?

Várom érdemi válaszát!

2018. november 14.
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dr. Kepli Lajos
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