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Tisztelt Miniszter Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekr ől
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124. § (1) bekezdésére, írásbeli kérdést kívánok
benyújtani Lázár János a Miniszterelnökséget vezet ő Miniszter Úrho z

Kezdeményezik-e személyi és büntet őjogi felelősség megállapítását a Titan Project' s
House Kft-nél a szabálytalanul felvett uniós támogatás kapcsán ?

Szeptember végén szóbeli kérdést intéztem Önhöz, hogy miként lehetséges az, hogy eg y
szegedi cég, a Titan Project's House Kft, - mely 185 millió forint EU-s pályázati támogatást
nyert egy szinte láthatatlan turisztikai projektre - telephelyb ővítésre is nyerhetett további 5 0
millió Ft támogatást úgy, hogy a cég ellen 2014 . nyara óta a NAV bűnügyi igazgatósága
nyomoz, OLAF eljárás van ellene és szeptember 24-e óta felszámolás alatt áll .

Ön helyett Vitályos Eszter Államtitkár asszony válaszolt, aki arról tájékoztatott, hogy a
korábbi DAOP-2 .1 .1/J-12-2012-046 számú turisztikai pályázat kapcsán szabálytalanság i
eljárás indult, mely szabálytalanság megállapításával zárult és a teljes pályázati össze g
visszafizetésére kötelezték a céget . (Csak zárójelben jegyzem meg, Ön korábban írásban
(PARLF-MIN/56/2(2014) arról tájékoztatott, hogy szabálytalansági, szakért ő i vizsgálato t
rendelt el az ügyben és az ellenőrzések mindent rendben találtak a projekt kapcsán.)

További újságírói kérdésre az Államtitkár asszony ismét megerősítette a cég ellen indult é s
2015. április 20-án zárult szabálytalansági eljárás megállapítását, amiért a támogató
Nemzetgazdasági Minisztérium a teljes támogatás plusz a kamatok visszafizetését rendelte el .
A cég eddig semmit nem fizetett vissza, a ma már felszámolás alatt álló kedvezményezet t
2015 . szeptember 29-én fennálló tartozása 196 930 547 Ft.

Tisztelt Miniszter Úr!

Világosan látszik, hogy ennél a cégnél, ennél a pályázatnál valami nagyon nincsen rendben ,
amit a szabálytalansági eljárás lefolytatása is igazolt . De az is látszik, hogy a támogatási
rendszerben is több helyen probléma van .



Ennek ismeretében további kérdések merülnek fel bennem, melyre tisztelettel várnám
válaszát :

1. Hogyan lehetséges az, hogy a Közrem űködő Szervezet munkatársai minden t
rendben találtak a DAOP-2 .1 .1/J-12-2012-046 számú projekt megvalósítása sorá n
a helyszíni ellenőrzések és a záró helyszíni ellen őrzés során és engedélyezték az
uniós támogatás kifizetését ?

2. Hogyan lehetséges, hogy az Ön által korábbi írásbeli tájékoztatása szerin t
említett vizsgálatok is mindent rendben találtak a projekttel, majd ezek után a
támogatás 100%-át visszakövetelik a kedvezményezettő l?

3. Hogyan lehetséges, hogy a szabálytalansági eljárás közben a Közreműködő
Szervezet hozzájárul a kedvezményezett tulajdonosi viszonyainak 2015 . márciu s
24-i megváltoztatásához, egy ukrajnai személynek a tulajdonosok közötti
megjelenéséhez? Amennyiben nem járult hozzá, akkor volt e ennek bármilye n
következménye a kedvezményezett irányában ?

4. Hogyan lehetséges, hogy a kedvezményezett - miközben OLAF és NAV nyomozá s
van ellene folyamatban uniós pénzek feltételezhet ően szabálytalan felhasználás a
miatt - újabb pályázatot nyer és újabb támogatási szerződést kötnek vele tovább i
50 millió forint uniós pénz felhasználására?

5. Miként lehetséges az, hogy a cég egy szabálytalansági eljárás és elmarasztalá s
után (2015. április 20 .) megtarthatja a másik projektjét és a Nemzetgazdasági
Minisztérium ahelyett, hogy elállna attól a támogatási szerződéstő l, 3 hónappal
később (2015. július 20.) hozzájárul a projekt átadásához? Véleményem szerint a
céggel szembeni ilyen mérvű szabálytalanság megállapítása után eleve kizárt
számára bármilyen további uniós pénzb ől megvalósuló pályázati támogatás,
nemhogy a projekt átadásának engedélyezése .

6. Van e lehetőség a pályázati támogatás kamatokkal megnövelt összegének
visszaszerzésére annak ismeretében, hogy a cég már felszámolás alatt áll ,
ráadásul teljesen zűrös körülmények között többszöri tulajdonos é s
székhelyváltás is történt ?

7. Milyen jogi lépéseket kíván tenni a Minisztérium, ha a pénz visszafizetése nem
történik meg? Ha eddig még nem tettek, tesznek e büntetőfeljelentést az uniós
pénzek elcsalása miatt ?

8. Kivizsgálták-e a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság eljárásának
szabályosságát, történt e személyi felelősségre vonás a Kedvezményezett
pályázatainak és az uniós források felhasználásának ilyen hanyag kezelése miatt ?

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2015 . október 19 .
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