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Tisztelt KépviselőÚr!

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdés e
alapján K/1274 . számon hozzám benyújtott, „Hol tart a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal munkájának átvilágítása?” című írásbeli kérdésére a
következő választ adom .

Amint azt Dr. Budai Gyula államtitkár úr az Ön által hivatkozott, Lengye l
Szilvia képviselő asszony által feltett kérdésre tavaly decemberben jelezte, már akkor
folyamatban volt az ügy kivizsgálása. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ( a
továbbiakban: MVH) a jogszerű földhasználatra irányuló ellenőrzést folytatott le ,
amelynek során a kiadott feladatszabás értelmében a felmerül ő kockázatok kezelésérő l
kellett intézkednie, a megfelel ő kockázatelemzéssel és ellenőrzési eljárásokkal . A
kialakított kockázatelemzést és ellenőrzési eljárásokat az eljáró Igazoló Szerv
felülvizsgálta, azokat megbízhatónak és alkalmasnak találta a jogosulatlan igénylések
kiszűrésére, ezáltal a Közösség pénzügyi érdekének védelmére .

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (a továbbiakban: OLAF) a 2011 . évben
tájékoztatta az MVH-t, hogy egy bejelentés alapján, állítólagos visszaélések gyanúj a
miatt vizsgálat folyik a játszótér-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatosan. Ezzel
kapcsolatban azonban az MVH-hoz korábban bejelentés nem érkezett .
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Fontos kiemelni, hogy az MVH részéről a támogatási kérelmek ügyintézés e
során nem merülhetett fel a csalás gyanúja, tekintettel arra, hogy a kérelmeknek nem
képezik részét azon információk és adatok, amelyek a bejelentő birtokában voltak, é s
amelyek alapján az OLAF-hoz bejelentést tett .

Továbbá. szeretném jelezni, hogy az OLAF által lefolytatott vizsgálato k
mélysége meghaladja az MVH hatáskörét . Amint az Képvisel ő Ur előtt is ismeretes, az
MVH nem nyomozóhatóság, így nyomozati jogkörrel sem bír .

Az OLAF vizsgálata során megállapítást nyert, hogy az érintett projektek
költségvetése mesterségesen megemelt árakon készült, és a túlárazásból származ ó
összeg egy része egy civil szervezeten keresztül „szabálytalan visszatérítés ”
formájában az érintett önkormányzatokhoz került . Ennek megfelelően fogalmazta meg
az OLAF a magyar hatóságok számára, hogy tegyenek meg minden szüksége s
intézkedést a szabálytalanság kiküszöbölése érdekében .

A vizsgálat lezárását követően — az uniós jogszabályoknak megfelelően — 2014 -
ben az OLAF megküldte a zárójelentését a magyar hatóságoknak, amely alapján a z
illetékes nyomozóhatóság büntető ügyben nyomozást rendelt el, az MVH pedig a
zárójelentés kézhezvételét követően haladéktalanul megtette a szükséges lépéseket a
szabálytalansággal érintett támogatási döntések visszavonása, illetve a jogosulatlanu l
igénybe vett támogatások visszakövetelése iránt .

Egyidej űleg kötelességem tájékoztatni Képvisel ő Urat arról is, hogy tovább i
adatokkal, illetve információkkal nem szolgálhatok, tekintettel arra, hogy az ügyben
büntető eljárás van folyamatban .

Az érintett önkormányzatok az MVH elutasító határozatai ellen – jogszabál y
adta lehetőségük szerint – fellebbezést nyújtottak be . A fellebbezéseket a
Miniszterelnökség illetékes, másodfokon eljáró szervezeti egysége jelenleg i s
vizsgálja .

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét .

Budapest, 2014 . szeptember ,L2 ."
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