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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: NORRIA Kft.) helyzetével már több alkalommal is foglalkozott 
közgyűlésünk, legutóbb ez év májusában. A 46/2016. (V. 26.) Kgy. számú határozat 
alapján felhatalmazást kaptam a tulajdonrész névértéken történő értékesítésére. 
Megkerestem a tíz tulajdonostársat, melyből hat válaszolt, miszerint nem kívánják a 
részarányunkat megvásárolni. Heves Megye Önkormányzata is elindította ugyanezt a 
folyamatot, szintén sikertelen eredménnyel. Emlékeztetőül jelzem, hogy a döntésünk alapja 
a 2015. évi gazdálkodásról szóló beszámoló, valamint a 2016. évi üzleti terv alapján 
kialakult pénzügyi, gazdasági helyzet volt. 

A NORRIA Kft. 2007-től működő gazdasági társaság. A jegyzett tőke nagysága 10.000 E 
Ft, a tulajdonosi kör összetett, a régió három megyei önkormányzatának 1,65 – 1,65 M Ft, 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának 1,12 M Ft, továbbá 7 
gazdasági társaságnak 560-560 E Ft a tulajdoni részaránya. A NORRIA Kft. 2015-ben 
16.739 E Ft veszteséggel zárta az üzleti évet, melyet az eredménytartalék még fedezett. 
Ugyanakkor az látható, ha 2016-ban is megismétlődik ez a folyamat, az már tőkevesztéssel 
jár. Bár az ügyvezetés a 2016. évi üzleti tervet minimális, 259 E Ft eredménnyel 
terjesztette a tulajdonosok elé, továbbra is bizonytalan a bevételek teljesíthetősége. Az 
évközi pénzügyi adatszolgáltatások sajnos ezt támasztják alá, a pénzeszköz állomány 
folyamatosan csökken, az ügyvezető tájékoztatása szerint – amennyiben bevétel nem fog 
realizálódni – előáll a fizetésképtelenség helyzete. 2016. szeptember 23-án ezen ok miatt 
taggyűlés került összehívásra, melyen az ügyvezető felkérésre került, hogy a 
végelszámolás lehetséges hatásait mutassa be. Az erről szóló összefoglaló anyagot az 
ügyvezető elkészítette, ezt beterjesztette a 2016. október 17-ei taggyűlésre. A taggyűlés 
egyetlen napirendje a végelszámolásról szóló döntés meghozatala volt. 

Időközben az üzletrészére vonatkozóan értékesítési szándékát bejelentette a KRF Észak-
Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara is.  

A legutóbbi taggyűlésen több, a végelszámolás, vagy a jelenlegi helyzet valamilyen módon 
történő kezelésének alternatívája is felvetődött.  

A tulajdonosok egy köre ragaszkodott a végelszámoláshoz mindamellett, hogy látható a 
végelszámolás felszámolási eljárássá történő alakulása. Az ügyvezető tájékoztatása szerint 
a NORRIA Kft. valamennyi, pályázattal összefüggő támogatási szerződése tartalmazza azt 
a kitételt, hogy a végelszámolás elhatározása és megindítása esetén a teljes támogatási 
összegre vonatkozóan visszafizetési kötelezettség keletkezik, melynek kalkulált összege 
448 M Ft.  

Felmerült a 10 M Ft jegyzett tőke leszállítása a jogszabályi minimumra, azaz 3 M Ft-ra. Ez 
ugyan rövidtávú megoldást jelentene a tőkeveszteség oldaláról, ugyanakkor a likviditási 
problémakör ezzel még nem lenne kezelve.  
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Szóba került a tulajdonosok segítségnyújtása is, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat a 3 alkalmazott közül 1 főt úgymond átvesz, csökkentve ezzel a NORRIA 
Kft. költségeit. 

A megoldási javaslatok között szerepelt az is, hogy az egyik tulajdonos, az INNOCENTER 
Innovációs Központ Nonprofit Kft. 1 Ft jelképes összegért megvásárolja az üzletrészeket. 

Mindezen javaslatok és viták után az ügyvezető feltette szavazásra a végelszámolásról 
szóló döntést, mely nem kapott kellő támogatottságot, így továbbra sincs a NORRIA Kft. 
további működése, vagy – leegyszerűsítve – megszüntetése irányába mutató tulajdonosi 
döntés. Azt azonban jelezte az ügyvezető, hogy a közeljövőben a törzstőke leszállításának 
kérdéséről történő írásbeli szavazás érdekében meg fogja keresni a tulajdonosokat.  

Az ügyvezető 2016. október 19-én elektronikus levélben kérte annak közlését, hogy az 
üzletrészüket felkínáló tulajdonos – köztünk önkormányzatunk is –, milyen értéken 
kínálják fel üzletrészüket. 

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) 
önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése szerint a közgyűlés hatásköre „Az 
önkormányzat üzletrészének elidegenítése….., amennyiben annak értéke az 1.000.000 Ft-
ot meghaladja, vagy az ügylet során az önkormányzat vagyona csökken.” Jelen esetben 
1.650 E Ft üzletrészről van szó, 10 M Ft-ról 3 M Ft-ra történő tőkeleszállítás esetén 70 %-
os, úgymond tőkeveszteség keletkezik. Ugyanakkor hosszú távon az látható, hogy 
amennyiben bevételi forrása nem lesz a gazdasági társaságnak, a törzstőke még nagyobb 
arányú vesztesége prognosztizálható.  

További lehetőség az értékesítés, azonban a vagyon tényleges értékének megállapításához 
szükséges egy független szakértő által készített értékbecslés. Ez ugyanakkor költséget 
jelent, valamint nem elhanyagolható az időbeliség sem.  

A leírtak alapján az látható, hogy rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe került a NORRIA 
Kft., ugyanakkor önkormányzatunk költségvetése sem közvetlen, sem közvetett támogatás 
nyújtására nem biztosít lehetőséget.  

 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a 
határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2016. október 20. 
 
          Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális  
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos  

tulajdonosi döntések meghozatalára 
 
 

1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a NORRIA Észak-Magyarországi 
Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) 
gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és kinyilvánítja, hogy – 
tekintettel az önkormányzat pénzügyi helyzetére – sem közvetlen, sem közvetett 
támogatás nyújtására nem lát lehetőséget.  
 

2. A közgyűlés rövid távú megoldásként hozzájárul a jegyzett tőke leszállításához, s 
egyidejűleg kifejezi szándékát üzletrészének elidegenítésére, amennyiben a 
Társaság megbízásából eljáró független szakértő elkészíti a szakvéleményét.  
 

3. A Közgyűlés utasítja elnökét, hogy e döntéséről – jelen határozat megküldésével – 
tájékoztassa a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 
Nonprofit Kft.-t, valamint a taggyűléseken a tulajdonosokkal való egyeztetés során 
továbbra is Nógrád Megye Önkormányzata érdekeit képviselve járjon el. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 

 
 
 
 
Salgótarján, 2016. október 27. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


