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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2.
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m

Sneider Tamás (Jobbik) országgyű lési képviselő „Így folynak el az uniós források?” című,
K/13747. számú írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon : (06 1) 795 3079 Fax . (06 1) 795 0462
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Sneider Tamás országgyűlési képviselő részére

Jobbik képviselőcsoportja
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Tisztelt Alelnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a
hozzám intézett, „Így folynak el az uniós források?” című , K/13747. számú írásbeli kérdésére az

alábbi választ adom .

Mindenekelőtt rögzítem, hogy egyetértek Alelnök Úr azon állításával, hogy az európai uniós

források felhasználása során az átláthatóság és a hatékony felhasználás kulcskérdés .

Meggyőződésem, hogy mindkét szempontból jelentős előrelépés tapasztalható a 2014-2020-a s

időszakban a korábbi programozási ciklusokhoz képest. A Kormány rendszeresen vitanapot

szervez és tájékoztatókat küld minden országgyűlési képviselőnek, amelyben pontosan beszámol

az uniós források felhasználásáról . Ugyanakkor abban is egyetérthetünk, hogy mindig van mit

javítani egy ilyen rendszeren, amennyiben Alelnök Úr konkrét javaslatokat fogalmaz meg ,

készen állok azok megvizsgálására .

Ami a konkrét kérdéseit illeti, tájékoztatom, hogy a Magyar Államkincstár munkatársai 2017.
január 26. napján keresték fel az érintett személyt és jegyzőkönyvet vettek fel a látogatáso n

tapasztaltakról . A jegyzőkönyvre a Mondok Kft . vezetőjének a kézhezvételtől számítva nyolc
napja volt reagálni, amely lehetőséggel élt is. Jelenleg ennek a vizsgálata zajlik . Ezt követően, a

vonatkozó jogcímrendeletben foglalt szankciók mentén hoz döntést a Magyar Államkincstár.

Az Agro-Wild Kft. által épített karádi magánszálláshely esetében az akkori Mezőgazdasági é s

Vidékfejlesztési Hivatal az utolsó kifizetési kérelem megküldésekor végzett helyszíni ellenőrzést,

ahol az egyes elszámolni kívánt tételek kapcsán talált eltéréseket. Ezeket az ügyféllel szemben

akkor érvényesítették, így a támogatási kérelemben szereplő 49,5 millió forint helyett végül 40, 8

millió forint került kifizetésre . Egyéb, a működésre vonatkozó szabálytalanságot ott, akkor ne m
találtak .
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