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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . Pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékeltén megküldöm
Mésterházy` ;,Attila (MSZP) országgyűlési képviselő K/20044., K/20051., K/20052 . ,
K/20053:, K/20054., K/20055., K/20056., K/20057., K/20058., K/20059., K/20060 . ,
K/20061 .,' K/20062 ., K/20063., valamint K/20064. számú írásbeli választ igénylő
kérdéséire adott válaszomat.

Kövér László Elnök Úr
részéré

Magyar, Országgyűlés

Búdapest

Tisztelettel :

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

Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportja

Budapest

2018 . március 21 .

PARLF-MIN/74/2 (2018 )

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett, „Hány olyan európai uniós pályázat volta minisztérium felügyelet e
alá tartozó operatív programokban 2014-től, amelynek támogatási összegét részben, vagy egészben
vissza kellett fizetni és ez . milyen összeggel terhelte meg a költségvetést?” című, K/20044.
számú, a „Mennyi kifizetési igénylést nyújtottak be eddig Brüsszelnek és ebb ől mennyit

teljesített?” című, .K/20055 . számú, a „Mekkora összeget el őlegeztek még eddig az uniós

projektek nyertes pályázói számára?” című, K/20056. számú, „A 2014-2020 uniós költségvetés i
ciklusbári mekkora összegét kötöttek le eddig szerződéssel?” című, K/20051. számú, a
nemzetgazdasági miniszterhez intézett, azonos cím ű, K/20052. számú, a nemzeti
fejlesztési miniszterhez intézett, azonos című, K/20053. számú, az emberi erőforrások
miniszteréhez intézett, azonos című, K/20054. számú, a hozzám intézett, „Hány uniós
projektet zártak el elszámolással?” című , K/20057 . számú, a nemzetgazdasági miniszterhez
intézett,' azonos című, K/20058. számú, a nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett ,
azónós című, K/20Ó59. számú, az emberi erőforrások miniszteréhez intézett, azonos
című , K/20060. számú, a hozzám intézett, „A meghirdetett uniós pályázatok közül mi a
kiemelt és a standard pályázatok aránya?” című , K/20061 . számú, a nemzetgazdasági
miniszterhez intézett, azonos című, K/20062. számú, a nemzeti fejlesztési miniszterhe z
intézett, azonos című, K/20063. számú, valamint az emberi erőforrások miniszteréhe z
intézett, azonos című , K/20064 . számú írásbeli kérdéseire - feladatkörömben eljárva - az
alábbi választ adom .

A 2014-2020-as fejlesztési id őszakra vonatkozóan eddig 8.079 milliárd forint értékben
történt szerződéskötés. Az Operativ Programokra vonatkozó megoszlást a következ ő
táblázat mutatja be :
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Tájékoztatom, hogy a 2014-2020-as fejlesztési id őszakra vonatkozóan eddig 3685 darab

projektnek történt meg a záró elszámolása . Az Operatív Programokra vonatkoz ó

megoszlást a következő táblázat mutatja be:

'Operatív .

	

'Záró~élszárnolásTM: . '
őFrő:ráhl .

	

. ~beérkezétt .

GINOP

	

3304
IKOP

	

8

KEHOP

	

218

KÖFOP

	

6

TOP

	

68
VEKOP

	

81
~3~ss

	

Qp~{ ['`
_

, I: - ~ :=.@:

	

(~r][[y~^r} (,rt

	

mai :

A támogatási időszakban eddig 2 .760 milliárd forint előleg támogatási kifizetésére került

sor. Az Operatív Programokra vonatkozó megoszlást a következő táblázat mutatja be :

Operatív
Prog'ráni

Támogatási :előleg
(1VItd Ft)~, . . -

EFOP 457
GINOP 639
IKOP 160
KEHOP 531

KÖFOP 118
MAHOP 2
RSZTOP 34
TOP 719
VEKOP 93
VP 7

'
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Tájékoztatom, hogy az Európai Bizottságnak benyújtott kifizetési igénylések összeg e

3.368 millió euró. A teljesítéssel kapcsolatbán meg kell jegyezni, hogy az uniós
jogszabályokalapján a benyújtott költségnyilatkozatban foglalt összegek 90 százaléká t
utalja át a Bizottság, ez alól csak a Vidékfejlesztési Program kivétel . A Bizottság által

eddig kifizetett összeg 3 .072 millió euró, az előbbiekre tekintettel azt jelenti, hogy a
Bizottság minden benyújtott költségnyilatkozátunkat kifizette a maximális mértékig ,

amire az uniós jogszabályok alapján lehet ősége van.

A kiemelt és a standard eljárásrendre vonatkozó válaszokat a következő táblázat mutatj a

be :

Opératív : . . :

	

.

7EFOP Egyszerűsített eljárásrend
EFOP Sztenderd eljárásrend 60
EFOP Kiemelt eljárásrend 33
GINOP Kiemelt eljárásrend 33
GINOP Egyszerűsített eljárásrend 30
GINOP Sztenderd eljárásrend 37
IKOP Kiemelt eljárásrend 100
KEHOP Egyszerűsített eljárásrend 6
KEHOP Sztenderd eljárásrend 24
KEHOP Kiemelt eljárásrend 70
KÖFOP Kiemelt eljárásrend 97
KÖFOP Egyszerűsített eljárásrend 3
MAHOP Sztenderd eljárásrend 62
MAHOP Kiemelt eljárásrend 38
RSZTOP Kiemelt eljárásrend 100
TOP Kiemelt eljárásrend 49
TOP Sztenderd eljárásrend 51
VEKOP Egyszerűsített eljárásrend 16
VEKOP Sztenderd eljárásrend 57
VEKOP Kiemelt eljárásrend 27
VP Kiemelt eljárásrend 6
VP

	

, CLLD 3 .
VP Egyszerűsített eljárásrend 30
VP , Sztenderd eljárásrend 61
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Végezetül tájékoztatom, hogy a 2014-2020 id őszakban nincs olyan véglegesen lezárult

audit eljárás, amely eredményeként Magyarországnak vissza kellene fizetni e

bármekkora összeget a Bizottság részére, pénzfórgalmi visszafizetés - korrekció - ne m

történt.

Tisztelettel:
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