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Írásbeli kérdés

Kövér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (2) bekezdése, valamint az Országgyűlésrő l szóló 2012 . évi XXXVI . törvény
42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok intézni a Miniszterelnökséget vezet ő
Miniszterhez

„Milyen következményekkel járt az egyes off-shore háttérrel rendelkező kedvezményezettekre nézve a
Miniszterelnökség átvilágítása? ”

címmel .

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom .

Tisztelt Miniszter Úr !

2013 .02 .13-ai kezdettel Volner János képviselőtársammal írásbeli kérdéssorozatot nyújtottunk be az akkor i
Nemzeti Fejlesztési Miniszter, Németh Lászlóné részére, „milyen tulajdonosi struktúrájú szervezetek részesülne k
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyarország költségvetése által közösen biztosított forrásokból ”
címmel .

Kérdéseinkkel Önök elé tártuk azokat a gazdálkodó szervezeteket, aki az alaptörvényi rendelkezés ellenére ,
átláthatatlan szervezetként több tízmilliárd forinttámogatáshoz jutottak . Jóllehet kérdéseinkre soha egyetle n
alkalommal sem kaptunk érdemi választ, Ön a helyzet súlyát felismerte . Ennek volt betudható, hogy a miniszter
asszonytól elvonták a támogatások kezelését, illetve magát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget is megszüntették .
Megjegyzem, ez utóbbi intézkedéssel nem feltétlenül értek egyet, véleményem szerint a súlyos törvénysértése k
elkövetéséért felelős személyek felkutatása, felel ősségre vonása, és jogviszonyuk megszüntetése után az NFÜ –
kompetens vezetés mellett – megfelel ő színvonalú és sokkal koherensebb munkavégzésre lett volna képes, mint
amit a jelenlegi – szaktárcákhoz telepített irányító hatóságok szerinti – gyakorlat tükröz .

Tisztelt Miniszter Úr 2014 . április 1-jén közzétette mindazon gazdálkodó szervezetek listáját, amelyet
átláthatatlannak minősítettek.

I . Ezzel összefüggésben kérdezem Tisztelt Miniszter Urat, hogy a teljes kedvezményezetti kö r
átláthatósági szempontból történő átvilágítása mekkora ráfordítást igényelt mind humáner ő forrá s
(munkaóra) mind pedig anyagiak tekintetében (munkabérek, infrastruktúra stb .)



II. Kérdezem továbbá azt is, hogy az átláthatatlanként azonosított szervezetek a kifizetet t
támogatásoknak az államháztartásról szóló 2011 . évi CXCV. törvény szerinti kamattal történő
visszakövetelésére sor került-e, illetve el őfordult-e olyan eset, amelyben a kedvezményezett a
visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget ?

III. Amennyiben az el őző pontban jelölt ügykörökkel összefüggésben a támogatónak van fennáll ó
követelése, úgy milyen intézkedések végrehajtása van jelenleg folyamatban ?

Budapest, 2016 . április 11 .

Tisztelettel,

Szilágyi György
Jobbik
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