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Tisztelt Közgyűlés! 
 
A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel (a 
továbbiakban: NORRIA Kft.) legutóbb a 2016. októberi ülésen foglalkoztunk, a 90/2016. 
(X. 27.) Kgy. határozattal felhatalmazást kaptam arra, hogy a taggyűlésen és a 
tulajdonosokkal való egyeztetés során Nógrád Megye Önkormányzata érdekeit képviselve 
járjak el, továbbá a közgyűlés hozzájárult a jegyzett tőke leszállításához is, melyről – 
ahogyan a 2017. januári „Elnöki jelentés” keretén belül tájékoztatást adtam – a 
tulajdonosok szavazatai alapján nem született döntés. Az ezt követő – írásban történt 
szavazás során meghozott – 10/2016. (XII. 28.) számú taggyűlési határozat szerint a 
tulajdonosok a pótbefizetést sem támogatták, illetve a 11/2016. (XII. 28.) taggyűlési 
határozat alapján a társaság megszüntetésére vonatkozó javaslat sem került elfogadásra. 
Így a NORRIA Kft. 2016. december 31. napjával nem fejezte be tevékenységét, de további 
sorsa vonatkozásában sem született érdemi döntés a tulajdonosok részéről. 
Az ügyvezető a 2017. január 4-ei levelében közölte, hogy 2017. januárra a NORRIA Kft. 
elérte a fizetésképtelen állapotot, mivel kötelezettségei jelentősen meghaladják a 
rendelkezésre álló pénzállományt, ezt követően a Miskolci Egyetem fizetési felszólítását is 
továbbította a tulajdonosok felé. További információ, hogy 2017. februárban a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal törölte a céget a köztartozásmentes adózói adatbázisból. 
A 2017. január 30-án kelt levélben kérdést intéztünk a NORRIA Kft. vezetése felé, mely 
arra vonatkozott, hogy milyen intézkedést tett a költségek csökkentése, minimalizálása 
irányába, továbbá tájékoztatást kértünk arról, hogy a Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: 
FB) a kialakult helyzetre tekintettel milyen javaslatokat fogalmazott meg. Jelzem, hogy a 
Heves Megyei Önkormányzat részéről is megküldésre került az ügyvezetés felé egy 
tájékoztatás kérés, mely a fenntartási kötelezettséggel érintett projektekre vonatkozott: 
„tételesen áttekintve mutassa ki, hogy nagyságrendileg milyen jellegű feladatokat 
jelentenek és mekkora erőforrást igényelnek ezen tevékenységek a fenntartási 
kötelezettségek időpontjához és a kötelező fenntartási időszakban teljesítendő 
kötelezettségekhez igazodóan.” 
Az általunk kért tájékoztatás első részére konkrét válasz nem érkezett, ugyanakkor az 
ügyvezető megküldte az FB 2017. január 18-ai üléséről készült jelentést. Szintén nem 
ismert, hogy a projektekkel kapcsolatban felvetettekre jelzett-e vissza a NORRIA Kft. 
vezetése.  
Az FB jelentéséből, megállapításaiból a következőket emelem ki: 

1. Nem halasztható tovább a döntés meghozatala a NORRIA Kft. sorsáról. 
2. A tulajdonosok a soron következő taggyűlésen biztosítsák a személyes képviseletet.  

Felelős tulajdonosi döntésként rögzítette az FB az üzletrész eladását, valamint a 
pótbefizetést. 
Üzletrész eladása: néhány tulajdonos már korábban, néhány tulajdonos a krízishelyzet 
kialakulása kapcsán jelezte, hogy el kívánja adni a tulajdonrészét. A tulajdonosok közül 
egy, a jelenleg 5,6 % tulajdoni hányadot birtokló Innocenter Kft. fejezte ki vételi szándékát 
abban az esetben, ha a tulajdonrész vásárlással többségi tulajdont tud szerezni. A vételi 
ajánlata: a tulajdonrész névértékének 1 %-a. 
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A NORRIA Kft. helyzetének stabilitása érdekében az üzletrészek tulajdonosai közül három 
(ezek gazdasági társaságok) kínálta fel eladásra a tulajdonrészét 1 Ft-ért, illetve 1 %-ért, 
mely szándékhoz a későbbiekben még egy tulajdonos – szintén gazdasági társaság – 
csatlakozott. Négy tulajdonos – köztük a Heves Megyei Önkormányzat és 
önkormányzatunk – ragaszkodott a névértékhez, a B.A.Z. Megyei Önkormányzat fenn 
kívánja tartani tulajdonrészét, egy tulajdonos pedig sem vételi, sem eladási, sem a 
tulajdonrész fenntartására irányuló szándékot nem jelzett. Mivel az Innocenter Kft. nem 
tudott volna többségi befolyást szerezni, így végérvényesen visszavonta a vételi ajánlatát.  
Az FB megállapította, hogy a NORRIA Kft. helyzetének leginkább felelős tulajdonosi 
magatartást tanúsító rendezési módja az üzletrész értékesítése oly módon, hogy a vevő 
többségi tulajdont szerez a cégben, és annak helyzetét pénzügyileg rendezi. Ezért az FB 
valamennyi érintett tulajdonos figyelmébe ajánlotta ezt a döntési alternatívát, és kérte a 
névértéken eladási szándékkal rendelkezőket véleményük felülvizsgálatára, újabb 
egyeztetések lebonyolítására.  
A belső ellenőrzési feladatainkhoz kapcsolódva, a belső ellenőr tanácsadásra fordítható 
időkerete terhére megvizsgálásra került a NORRIA Kft. pénzügyi, gazdasági helyzete. A 
belső ellenőr megállapította, hogy a vállalkozás folytatásának számviteli alapelve a 
következő időszakban megkérdőjelezhető, ugyanakkor hosszabb távon az látható, hogy 
amennyiben bevételi forrása nem lesz a gazdasági társaságnak, a törzstőke még nagyobb 
arányú vesztesége prognosztizálható. Sajnos ezt a megállapítást támasztja alá az ügyvezető 
által megküldött, előzetes adatok alapján összeállított 2016. évi beszámoló is. Néhány adat 
a beszámolóból: 

- a mérleg főösszege az előző évi 23.991 E Ft-ról 1.812 E Ft-ra csökkent; 
- a saját tőke összege -3.681 E Ft, ezen belül a jegyzett tőke 10.000 E Ft, az 

eredménytartalék 4.501 E Ft és az adózott eredmény -18.182 E Ft. Jelzem, hogy 
már a 2015. évet is 16.739 E Ft veszteséggel zárta a gazdasági társaság, melyet 
akkor még fedezett az eredménytartalék. 

- a követelések összege 545 E Ft, a kötelezettségeké 5.239 E Ft. 
Az FB másik, ún. felelős tulajdonosi döntés kategóriába tartozó alternatívaként a 
pótbefizetést is megemlítette. Számításaink szerint a saját tőke-jegyzett tőke követelmény 
megfeleltetése érdekében a 2016. év végi adatok alapján 13.681 E Ft azonnali pótbefizetés 
szükséges, melyet – tekintettel arra, hogy jelenleg egyéb bevételi forrással nem 
számolhatunk – növelnek a 2017. évi kiadások. Ennek kalkulált összege az ügyvezető által 
2016 decemberében megküldött számítás szerint 2017. májusig 10.116 E Ft. Figyelembe 
véve e két összeget és a 16,5 %-os tulajdoni arányt, az önkormányzatunkra jutó 
pótbefizetés összege cca. 4 M Ft lenne. A már hivatkozott 90/2016. (X. 27.) Kgy. határozat 
1. pontja ugyanakkor rögzíti, hogy a közgyűlés sem a közvetlen, sem a közvetett támogatás 
nyújtására nem lát lehetőséget. 
Az FB további, de felelőtlen tulajdonosi lehetőségként rögzítette az átalakulást, 
felszámolást és megszűnést. Mindezek, úgymond kivitelezésére egyrészt a kialakult 
pénzügyi helyzet, másrészt a korábbi pályázatokból eredő fenntartási kötelezettség miatt 
nem lát lehetőséget az FB. 
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A leírtak alapján – tekintettel a jelenlegi pénzügyi helyzetre és a közeljövőben várható 
üzleti pozícióra – az üzletrész eladása látszott olyan megoldásnak, mely során 
önkormányzatunk a már most látható és még várható kötelezettségektől mentesülhet. 
Az ügyvezető 2017. február 21-ére taggyűlést hívott össze, melynek napirendjén szerepelt 
a NORRIA Kft. aktuális helyzetéről, az ügyvezetés által megtett intézkedésekről szóló 
tájékoztató, az FB által meghatározott döntési alternatívák megvitatása, a tulajdonosi 
döntés meghozatala a gazdasági társaság sorsáról. A taggyűlésen a tulajdonosok 94,4 %-a 
jelent meg, a napirendekhez kapcsolódva a következők hangzottak el, illetve az alábbi 
döntések születettek: 

- Az ügyvezető tájékoztatta a tagokat, hogy a gazdasági társaság pénzügyi 
helyzetében változás nem történt, sajnos továbbra sem várható bevétel a 
közeljövőben. A fizetési kötelezettségek egyre nagyobb terhet jelentenek. Két 
tulajdonos – a Heves Megyei Önkormányzat és önkormányzatunk – több témában 
kérdést intézett az ügyvezetés felé, melyek egy része megválaszolásra került, 
ugyanakkor a fenntartási kötelezettséggel érintett projektekkel kapcsolatos 
kérésünkre nem készült összefoglaló, tájékoztató anyag. 

- Egyik tulajdonos sem jelzett olyan szándékot, hogy más tulajdonos részesedését – 
akár névérték alatt, jelképes összegért – megvásárolná. 

- Az ügyvezető a pótbefizetést szavazásra tette fel, ezt a tulajdonosok elvetették. 
- A következő szavazás a felszámolásról szólt, erre a tulajdonosok 78,6 %-a igennel 

szavazott. 
- A Heves Megyei Önkormányzat tag kérésére döntés született arról, hogy a társaság 

ügyvezetője a fenntartási kötelezettséggel érintett projektek kapcsán a támogatást 
nyújtó szervezetekkel vegye fel kapcsolatot annak tisztázása céljából, hogy van-e 
lehetőség és ha igen, milyen feltételekkel a fenntartási kötelezettségek 
teljesítésének harmadik személy részéről történő teljesítésére, átvállalására. 

 
Mindezek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a 
határozati javaslat elfogadására.  
 
 
Salgótarján, 2017. február 22. 
 
 
 
 
 
          Skuczi Nándor 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 

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

tulajdonosi döntések meghozatalára 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta és tudomásul veszi a NORRIA 
Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. pénzügyi, 
gazdasági helyzetét részletező tájékoztatót, a taggyűlésnek a felszámolási eljárás 
megindítására vonatkozó döntését.  

A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a felszámolási eljárásról szükség szerint tájékoztassa a 
testületet. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Skuczi Nándor, a közgyűlés elnöke 
 
 
 
 
Salgótarján, 2017. február 23. 
 
 
 

Skuczi Nándor 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Szabó József  
Nógrád megyei jegyző 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


