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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Írásbeli kérdés!

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére

HELYBEN

Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlésröl szóló tv. 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úrnak

,,Csalhattak?"

címmel.

Tisztelt Legfőbb ügyész úr!
A hvg portálon megtalálható 2018. szeptember 10. napján közölt cikk szerint
,,A projekt leírása szerint már három éve ontaná a nemzetközi piacra r napelemeket az
EcoSolifer által megvalósított csornai gyár. Az üzemcsarnokban azonban a mai napig nem
indult el a termelés, ami gyártósor híján nehéz is lenne. Az uniós támogatás miatt érintett
OLAF a minap úgy döntött, közelebbről is megvizsgálja az ügyet - áll egy birtokunkba került
dokumentumban. Az érintett cég állítja: nem tud a dologról. A beruházást jelentős hitellel
segítő állami Eximbank pedig banktitokra hivatkozva nem ad érdemi t4jékoztatást. "

A palyazat.gov.hu honlapon található támogatott projektkereső alkalmazás keretében
EcoSolifer Kft. pályázói névvel, csak a következő adatokat találtam:

Pályázó neve:

Projekt megnevezése:

OP név:

Pályázati kiírás
megnevezése:

Forrás megnevezése:

Beruházás helye (régió):

Beruházás helye (megye):

Megítélt összeg:

EcoSolifer Modulgyártó Fotovillamos Technológiák Korlátolt
Felelösségü Társaság

--~---·-·--·--------------------------

25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár Csoma
-- ---------- --------- ----------~

GOP---------------------------------- -----------------l

2.1.3-12 Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás

------------------------ ----- -- ---- ----------- -----------------
ERFA ------ -----~--~·--~~-------------
------------
Nyugat-Dunántúl
------------------ ---------------------------l

Győr-Moson-Sopron -------------------!

Beruházás helye (helység): Csoma---- -- -------------- ·---------

1 898 OOO OOO.- HUF
------- - --------------------------4

Támogatás aránya: 26 %

Támogatási döntés dátuma: 2013.08.22



Szerződés hatályba lépésének dátuma:

Projekt rövid összefoglalása:

2014-02-06

Nincs adat

Proje1ctme gvalósításának_tervezett kezdete: 2014-07-15

megvalósítás tervezett befejezése: 2016-05-02-~·------ ·~--------.-----~-----·----------------------------- ----------------------·

i Pro3ekt tényleges kezdete: 2014-07-15

---- ----------·

\ Projekt tényleges befejezése:
L..----------------

2016-05-02
-------------~----------'

Szerződött összeg:

Kifizetett előleg összesen:----------
Számla alapú kifizetés összesen:

[_Utolsó kifizetés dátuma:

1 898 OOO OOO Ft

950 795 428 Ft
··-- -----· -- --1

947 204 572 Ft

2016.05.09
-------'-------.-------~----------------'

A fentiek miatt kérdezem Legfőbb ügyész urat:
1. Lehetséges, hogy egy GOP támogatásból megvalósuló, pénzügyileg és beszámolóval

lezárt beruházás nem működik?
2. Felmerült-e csalás gyanúja a beruházással és a közpénzek felhasználásával

kapcsolatban?

Budapest, 2018. szeptember 13.

Tisztelettel: ~ f°'~ -~
Dr. Vadai Agnes

Demokratikus Koalíció
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