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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 
24.) OGY határozat 121. §-a alapján interpellációt kívánok benyújtani. 

Az interpelláció címzettje: Dr. Palkovics László, innovációért és technológiáért felelős miniszter

Az interpelláció címe: "Meddig még?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Nem telik el nap, hogy újabb és újabb hírek lássanak napvilágot a „NER sikertörténete”, a Nemzeti
Kukaholding  ügyében.  A  hatalom,  az  illetékesek  hallgatnak  vagy  próbálják  magyarázni  a
magyarázhatatlant.

A 2016-ban életre hívott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelési Zrt. eddigi
működése igazi „NER-sikersztori”: két év alatt 20 milliárd forintot élt fel a cég, és a friss hírek
szerint újabb 20 milliárdos hitel felvételére kényszerült. A mérlegbeszámoló leadására hónapok óta
nem kerül sor. A közel 1 milliárd forintba kerülő ügyfélnyilvántartó és számlázó szoftver a mai
napig nem működik rendesen, tízezerszámra küldi ki a hibás elszámolásokat, miközben van olyan
ügyfél is, aki nem fizet a szolgáltatásért. Már nem azért, mert nem akar – mert nem kap csekket.

Az  NHKV Zrt.  a  kintlévőségeket  is  képtelen  behajtani,  ezt  a  tevékenységet  kiszervezték,  3,7
milliárdért.  A  hulladék  elszállítását  ténylegesen  végző  cégek  pedig  aggódnak,  bizonytalan
helyzetben  vannak,  hiszen  arra  is  volt  példa,  hogy  az  NHKV  Zrt.  jókora  késéssel  fizetett
munkájukért.  Ilyen körülmények között  nem csoda,  ha egyre több helyen adódnak problémák a
hulladék elszállításával.

És akkor most megtudtuk azt is, hogy a nyírségi kis 4 fős kft., amely megnyerte a díjbeszedést, ami
magában  is  elképesztő  felelőtlenség,  biztosra  ment.  Még  a  pályázat  kihirdetése  előtt  elkezdték
toborozni  az  embereket,  és  megkezdték  a  "működésnek"  látszó  tevékenység  szervezését.
Működésnek  látszó  tevékenységet  mondunk,  mert  a  koordináció  nyilvánvaló  hibái  mellet,  a
legnagyobb probléma a bevételek hiánya, a számlázás kaotikus módja és a szövevényes kapcsolat
az alvállalkozókkal.



Mindezekre való tekintettel kérdezem a tisztelt Miniszter Urat:

1. Az elmúlt hetek eseményeinek fényében meddig védik még a védhetetlent, mikor vizsgálják felül
a döntést és szüntetik meg a működésképtelen holdingot?

2. Tervezik-e, hogy költségvetési pénzből fedezik a nyilvánvalóan dilettáns működésből keletkezett
hiányt?

3. Lesz- e vizsgálat a pályázat tisztaságának a díjbeszedés területén való sérelme miatt?

4. Tesznek-e a feljelentést számvitel rendjének megsértése bűntette miatt?
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