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Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 28. §-ának (4) bekezdése alapján „Az európai
uniós források jogtalan igénybevétele és felhasználása miatt keletkezett visszafizetési
kötelezettség módjáról” címmel a mellékelt határozati javaslatot kívánom benyújtani.

...../2018. (.....) OGY határozat
Az európai uniós források jogtalan igénybevétele és felhasználása miatt keletkezett
visszafizetési kötelezettség módjáról
Az Országgyűlés - tekintettel arra, hogy a közelmúltban napvilágra került az Európai Csalás Elleni
Hivatal (a továbbiakban: OLAF) vizsgálatának zárójelentése, amelyből kiderül, hogy olyan
csalássorozat történt, amely csaknem 9 milliárd forint európai uniós támogatás jogtalan
igénybevételét és felhasználását valósította meg, továbbá erre tekintettel az OLAF a magyar
hatóságoknak a kedvezményezettektől 28,3 millió euró, azaz 8,5-8,7 milliárd forint visszakérését
ajánlotta; továbbá amiatt, hogy az OLAF az Elios Zrt. ügyletei kapcsán folytatott korábbi vizsgálat
eredményeképpen összesen 13 milliárd forint uniós támogatás visszafizettetését javasolta
hazánknak - a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy egyeztessen az Európai Unió szerveivel arra
vonatkozóan, hogy a jogosulatlanul igénybe vett és felhasznált európai uniós támogatások
visszafizetésére milyen ütemezésben és mely időpontig kerüljön sor.
2. Az 1. pontban foglalt visszafizetés gördülékeny megvalósítása érdekében az Országgyűlés felkéri
a Kormányt, hogy alkosson rendeletet az OLAF vonatkozó jelentéseiben megnevezett gazdasági
szereplők általi, e gazdasági szereplőknél a jelentésekben megállapított pénzösszegek
költségvetésbe való befizetési kötelezettségéről, továbbá ezt követően intézkedjen a
pénzügyminiszter felé a beérkezett pénzösszegek megfelelő költségvetési átcsoportosításáról és az
Európai Unió részére történő átutalásáról.
3. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt, hogy - a hasonló helyzetek elkerülése érdekében - alkosson
olyan rendeletet, amely alapján, ha valaki jogtalanul veszi igénybe és használja fel az európai uniós
támogatásokat és emiatt megbüntetik, akkor a büntetés kifizetése ne a költségvetést terhelje, ezáltal
pedig közvetetten az adófizetőket, hanem azt, aki a vagyoni hátrányt okozta.
4. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás
Már hónapokkal ezelőtt kaptunk híreket arról, hogy az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB)
megbüntetheti Magyarországot néhány uniós közbeszerzés miatt, amelyek közül többet
Mészáros Lőrinc nyert meg.
Az Európai Bizottság auditorai még 2017 novemberében jártak Magyarországon és
megvizsgáltak 29 olyan közbeszerzést, amelyet 2015 és 2017 között írtak ki. A vizsgálat célja
alapvetően az volt, hogy kiderüljön, jól működik-e a magyar pályáztatási rendszer ellenőrzése
Magyarországon, jól végzi-e a dolgát az ellenőrző feladatot ellátó Közbeszerzési Felügyeleti
Főosztály az akkor még Lázár János vezette Miniszterelnökségen.
Összesen 972 milliárd forintnyi pályázattal kapcsolatban tárt fel a bizottság jogsértéseket.
Leginkább azzal volt probléma, hogy a pályázatok valamilyen módon korlátozták a versenyt:
indokolatlanul szűkítették a pályázók körét, nem volt nyílt eljárás stb.. Az EB június elején
elküldött jelentésében kifejtette, hogy álláspontja szerint súlyos hibákkal működik az uniós
pénzek elosztása. Ennek következményeként valószínű, hogy az EU már nem utalja
Magyarországnak azt a nagyjából százmilliárd forintot, amit büntetési tételnek szán. Azonban
ennél még rosszabb is lehet a helyzet, ugyanis az Európai Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság is elvégezte auditját, amelynek következtében akár minden uniós támogatás
megvonására is sor kerülhet.
A fenti ügyben 2018. januárja óta folyik az OLAF nyomozása, a feltárt tények kimerítik az
Európai Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalás, valamint a magyar büntető törvénykönyvben
meghatározott költségvetési csalás fogalmát, ezért indokolt a közel 9 milliárd forint
visszafizetése.
Ettől függetlenül továbbra is Orbán Viktor vejének egykori érdekeltsége, az Elios Zrt. ügye
vezeti a ranglistát, mivel ügyletei kapcsán összesen 13 milliárd forint uniós támogatás
visszafizettetését javasolta az OLAF Magyarországnak.
Fontos, hogy a költségeket ne tisztességes honfitársaink, hanem azok a magánszemélyek
viseljék, akik érintettek a pénzek felhasználásában és felelősek a kialakult helyzetért. Tekintettel
arra, hogy hasonló helyzetek a jövőben is kialakulhatnak, így nemcsak kizárólag a jelenlegi
ügyet kívánjuk megoldani, hanem általánosságban is el szeretnénk érni, hogy ilyen esetekben ne
a költségvetést terhelje a büntetés kifizetése, hanem azt, aki a vagyoni hátrányt okozta.
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