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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: Dr. Palkovics László, technológiai és ipari miniszter

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Miért ad félrevezető tájékoztatást az Ön megbízásából
az Ön által vezetett minisztérium parlamenti államtitkára? Hol tart a lakossági napelemes 
pályázatok lebonyolítása?" 

Tisztelt Miniszter Úr!

A K/682. irományszámon 2022. július 17-én benyújtott írásbeli választ igénylő kérdésemre az Ön
megbízásából dr. Koncz Zsófia államtitkár küldött válaszlevelet, 2022. augusztus 1-jén, 18 óra 27
perckor.
Sajnálattal állapítottam meg, hogy a válaszlevél tartalmának összeállításában államtitkár asszonyt
nem  zavarták  a  feltett  kérdések,  azoktól  gond  nélkül  tudta  függetleníteni  magát.  Lényegében
elküldte  részemre  azt  a  minisztériumi  közleményt,  amelyet  másfél  hónappal  korábban  már
elküldtek az egyik gazdasági internetes portál lakossági napelemes pályázatok lebonyolítását érintő
kérdéseire válaszolva. Ebben – és a részemre küldött válaszban – az szerepelt,  hogy még tart a
pályázatok értékelése, a hiánypótlások feldolgozása és értékelése.
Ehhez képest az Ön által vezetett minisztérium 2022. augusztus 1-jén már elkezdte kihirdetni a
pályázat nyerteseit, az erről szóló újságcikk már 12.50-kor elérhető volt.
 

Mindezek alapján kérdezem Miniszter Urat:

1. Miért ad félrevezető tájékoztatást az Ön által vezetett minisztérium parlamenti 
államtitkára? Ön adott-e utasítást a félrevezető tájékoztatás adására?

2. Miért húzódott hónapokig a pályázatok értékelése, ellenőrzése, és az eredményhirdetés? 
3. Mikorra várható az összes nyertes pályázat kihirdetése?
4. Lehet-e már tudni, hogy mennyien nyertek a csak napelemes, illetve a komplex 

pályázatban országosan, illetve megyénkénti bontásban (darabszám és elnyert 
támogatási összeg szerint bontva)?

5. Van-e terve, megoldási módszere a TIM-nek, illetve a kormánynak arra, hogy hét 
hónappal a pályázat beadása után már jóval magasabb piaci kivitelezői árak vannak, így



 
az elvileg 100%-os támogatásúnak hirdetett pályázatban mégiscsak előállhatnak sok 
százezres, illetve több milliós fedezetlen tételek. Ezt hogyan tervezik kezelni, illetve kinek 
kell ezt kifizetnie?

6. Van-e arra intézkedési tervük, ha az eleve átlag alatti jövedelmi szintű családok 
tömegesen mondják vissza a pályázat megvalósítását (még a szerződéskötés előtt) az 
említett jelentős önerő hiánya miatt?

Tisztelettel várom válaszát.
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