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Az Országgyű lésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . §-ának (8) bekezdésébe n
foglaltak szerint hozzám intézett „Milyen felelős intézkedések kerültek meghozatalr a
a tárca részérő l az átláthatatlan tulajdonosi struktúrájú szervezetekkel megkötöt t
támogatási szerződések megszüntetésével, illetve a jogellenesen kifizetett
források visszakövetelése érdekében?” című , K/11097. számú írásbeli kérdésükre az
alábbi tájékoztatást adom :

A Fidesz már 2009-ben egyértelm űen harcba szállt azon cégek további elterjedése
ellen, amelyek a cégbejegyzés országában nem folytatnak tevékenységet, és ottan i
működésük az adóelkerülésre irányul (offshore vállalkozások) . Ez az irány a 2010-es
kormányra kerülés után sem változott, hiszen többszörös jogszabályi gátat vetettün k
annak, hogy a közpénzeket adóparadicsomokba lehessen átmenteni .

A közpénzek felhasználásához kapcsolódó átláthatóság megteremtése a Nemzet i
Fejlesztési Ügynökség (NFU) – mint az uniós források elosztásért felel ős szervezet –
kötelessége, amely pályázatai során folyamatosan érvényesíti a pályázókkal szemben e
követelmények szigorú betartását. Most sem történt ez másképp, ezúttal azonban a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium külön is felkérte a Nemzeti Fejlesztési Ügynöksége t
az Önök által említett cégek tulajdonosi hátterének újbóli vizsgálatára . Az Önök álta l
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összeállított listán szereplők nagy része már visszaküldte mind az államháztartásró l
szóló 2011 . évi CXCV. törvény 50 .§ . (1) c) pontjában előírt átláthatóság i
követelménynek való megfelelésrő l, mind pedig a tényleges tulajdonosról szól ó
nyilatkozatot. Azon cégek esetében, amelyeknél felmerül a gyanú, hogy a tulajdonos i
szerkezetük jelenleg nem átlátható, az NFÜ szabálytalansági eljárást kezdeményez. Az
eljárás során a projektben támogatást közvetítő közreműködő szervezet szakembere i
helyszíni ellenőrzés keretében áttekintik a céghez kapcsolódó dokumentumokat ,
amelyekbő l az átláthatóság ténye egyértelműen megállapítható. Ellenkező esetben az
intézményrendszer eláll a támogatási szerződéstő l, az addig kifizetett támogatás i
összeget pedig kamattal terhelve visszaköveteli . Ezek a pályázók továbbá a teljes
támogatási rendszerbő l is kizárhatóak .

Az átvilágítás befejezéséig az NFÜ a cégek számára semmilyen uniós forrást nem uta l
át. Megítélésem szerint az NFÜ helyesen járt el a pályázatok elbírálásakor, hiszen
kizárólag olyan cégekkel kötött támogatási szerződést, amelyek megfelelnek a törvényi
elő írásoknak . Állami pénzügyi érdek nem sérült, az Alaptörvényben foglalt közpénze k
és a nemzeti vagyon felhasználása szabályszerűen történt. Amelyik cég esetében
esetleges kétes háttérre derül fény, ott az NFU azonnal visszaköveteli .

Végezetül engedjék meg, hogy felhívjam szíves figyelmüket arra, hogy csak azért, mert
egy vállalkozás külföldi tulajdonos kezében van, még nem min ősíthető átláthatatlan
szervezetnek. Az Önök által felsorolt vállalkozások között több olyan is található, amel y
jelentős adózónak számít és számos munkavállalót foglalkoztat egy-egy térségben .
Ezért ezeknek a cégeknek a m űködése és pályázatokon indulása a magyar emberek é s
Magyarország érdeke .

Kérem, hogy válaszomat szíveskedjenek elfogadni .

Budapest, 2013 . május „14- "
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