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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: Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető 
miniszter 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Sáfrány Tamás Magyarország új szervezetfejlesztő 
zsenije vagy valami más feladata van?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztés és új
szállodák létesítése Felhívás a következőket tartalmazza:

„E.2. Az önerő mértéke

A  támogatást  igénylőnek  legalább  a  beruházás  összes  elszámolható  költségének  az  igényelt
támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból
és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból (pl. támogatott hitelből) állhat.

Regionális beruházási támogatási jogcím igénybevétele esetében 25% saját forrást minden állami
támogatástól mentes formában szükséges biztosítani.

Az  önerő  rendelkezésre  állását  a  támogatási  kérelem  benyújtásakor  a  támogatást  igénylőnek
nyilatkozattal – helyi önkormányzatok esetén a támogatást igénylői nyilatkozaton felül képviselő-
testületi  határozattal,  vagy a képviselő-testület  költségvetési  rendeletbe foglalt,  a tartalék feletti
rendelkezési jogot átruházó felhatalmazása alapján a polgármester nyilatkozatával, költségvetési
szervek  esetén  pedig  a  támogatást  igénylői  nyilatkozaton  felül  az  irányító  szerv  vezetőjének
nyilatkozatával – kell igazolnia.

A  Támogató  az  önerő  rendelkezésre  állását  a  megítélt  előleg  kiutalása  előtt  banki  igazolás
bekérésével ellenőrizheti.”

A bacsmegye.hu portálon megjelent Sáfrány Tamás-interjú a következőket tartalmazza:



„A kiírás pedig nem a pályázó cég múltjára, hanem a konkrét garanciákra fókuszált, így a frissen
alapított cégem minden szempontból alkalmas volt. Azért, hogy én is biztonságban érezzem magam,
a  cégnek  a  felét  a  MINERVA  Befektetési  Alapkezelő  által  kezelt  Themis  Magántőkealap
megvásárolta.  Persze  mindez  felesleges  lett  volna,  ha  nem nyer  a  pályázatunk,  de  szerencsére
sikerrel vettük ezt a lehetőséget.

A megjelent cikkek persze azzal nem foglalkoznak, hogy most még további 12 milliárd forintnyi
forrást kell megszereznem, hogy a fejlesztést meg tudjuk valósítani. Ehhez banki kölcsönt és további
finanszírozókat kell még bevonnom.”

Kérdezem Önt:

Az  Adventor  Hotel  Üzemeltető  Kft.  igazoltan  rendelkezik  a  pályázat  megvalósításához
szükséges önerővel?

Budapest, 2020. június 11.
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