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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: Bártfai-Mager Andrea, tárca nélküli miniszter 
(nemzeti vagyon kezeléséért felelős) 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért volt alkalmatlan egy állami cég a feladat 
ellátására?" 

Tisztelt Miniszter Asszony!

Az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. - melynek egyedüli tagja a magyar
állam - a hazai pályázatokkal kapcsolatos feladatait  legkésőbb a hó végéig átadja az NFFKÜ -
Nemzetközi  Fejlesztési  és  Forráskoordinációs  Ügynökség  Zrt.  részére  -  közli  egy  múlt  héten
megjelent kormányrendelet. Ennek keretében az NFFKÜ-höz kerülnek át a hazai forrásokból állt
energetikai és fogyasztóvédelmi pályázatok iratai, az ezeket kezelő szoftverek, a jogi ügyek és az
NFSI munkavállalói is.

Sajtóhírek  szerint  az  NFFKÜ  ugyan  nem  nevezhető  kezdőnek  a  pályázatkezelésben,  de  üzleti
eredményük  nem  nevezhető  meggyőzőnek.  Bevételük,  nyereségük  évek  óta  néhány  tízmillió
forintos nagyságrendben mozog, "vagyonuk" néhány százmillió forint tartozás. Ráadásul az NFSI-
vel ellentétben az NFFKÜ többségben magántulajdonú, az állam mindössze 24%-os részesedéssel
bír,  vagyis  a  magánfél  minősített  többséggel  rendelkezik,  a  társaság  döntéseire  az  állam ezért
érdemi befolyással nem bír.

Mindezek alapján kérem tisztelt Miniszter Asszonyt, hogy válaszoljon az alábbi kérdésekre:

1) Miért volt alkalmatlan egy állami cég egy feladat ellátására?

2) Milyen probléma merült fel az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
feladatellátása  során,  ami  miatt  úgy  döntöttek,  hogy  többségi  magántulajdonban  álló
társaságnak adják át a feladatot?

3) Ki javasolta a Kormány részére a feladatátadásról szóló döntés meghozatalát?



4) Kíván-e e a jövőben javaslatot tenni a Kormány számára arra, hogy más állami társaságok
feladatait is magáncégek részére adják át?

Tisztelettel várom válaszát.
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