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Írásbeli választ igényl ő kérdé s

Kövér László,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgy ű lésről szóló 2012. évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek

„,,Elkutatott” milliárdok nyomában "

Tisztelt Miniszter Úr !

Az Amitis Mérnöki Vállalkozó Kft. a GINOP-2 .1 .1-15 - Vállalatok K+F+I tevékenységének
támogatása pályázat keretében „Moduláris jellegű úszómű technológia kutatása, fejlesztése ”
megnevezésű projektjével 906 .608.457 Ft, az összköltség 58 %-át fedező támogatást kapott .
A projekt megvalósításának helyszíne Dunaújváros – a Ferrobeton Zrt . székhelye -,
megvalósításának kezdő időpontja 2016.04.01 ., befejezése 2018 .03 .31 . A Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium (továbbiakban: NFM) 2016.08.25-én döntött a támogatás odaítélésérő l .

Néhány hónappal kés őbb, az NFM 2017.04.12-én született döntésnek köszönhet ően
ugyanebben a pályázati ciklusban, ugyanezen a pályázaton a Corex Projektfejlesztés i
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. nyert el 999 .503 .080 Ft támogatást „Innovatív, beton
alapanyagú úszómű létrehozásának kutatása és modul rendszerű felépítmény fejlesztése ”
megnevezésű projektjével . A kutatóközpont a cég balatonakarattyai telephelye, aho l
szándékaik szerint a szellemi munkát végző alkalmazottakat is foglalkoztatják majd . A
projekt 2016 .06.01-én indult, befejezésének vállalt id őpontja 2018 .05 .31 .



Már önmagában a támogatási döntés súlyos kérdéseket vet fel .

A technológia ugyanis korántsem új, 2010-ben ' , 2011-ben2 - akkor szintén unió s
támogatásból -, de később, ám a támogatási döntéseket megel őzően is épültek hasonl ó
úszóművek – töredékáron3 . Ezek fényében legalábbis megmosolyogtató a projektleírásban kis
túlzással világrengető újítást emlegetni . Végeredményben tehát az történt, hogy egy már
létező technológia „kifejlesztésére”, lényegében ugyanarra a tárgyra ítélt meg alig több min t
féléves eltéréssel 1-1 milliárd forintot az NFM .

A furcsaságok azonban nem érnek véget ezen a ponton . A pályázati adatbázisból származnak
a projektidőszakok kezdetének és tervezett befejezésének dátumai . Eszerint mindkét projekt
bő egy éve indult, jócskán előrehaladott állapotban illene tehát lennie .

Hogy meggyőződhessek az építések készültségi fokáról, személyesen látogattam meg a
balatonakarattyai és a dunaújvárosi helyszíneket . Balatonakarattyán üres füves telek fogadott
irodaépület helyett, és kiderült az is, hogy a megvalósítás helyszínéül szolgáló balatonfüzfő i
telephelyről időközben kijelentkezett a Corex. Dunaújvárosban pedig vasbetonelemeke t
lehetett látni az egyébként is vasbeton elemeket gyártó cég, a Ferrobeton Zrt . telephelyén .
Olyan létesítményeket azonban, melyeknek már állnia kéne, ha folynak a munkálatok –
medence, betonalap – nem. A teljesség kedvéért teszem hozzá, a Ferrobeton Zrt .
telephelyének egésze valóban nem belátható a bejáratnál állva .

A két eset sajnos csak csepp a tengerben . Egyre aggasztóbb méreteket ölt az uniós forrásbó l
származó K+F támogatások lenyúlása és ezek a folyamatok nyilvánvalóan nem a tudásalap ú
társadalom kiépülése irányába hatnak .

Az alábbi kérdésekre várom miniszter úr válaszát .

1. Az ugyanabban támogatási ciklusban 1-1 milliárd forinttal megtámogatott, közel
megegyező költségvetésű projektek nagyjából ugyanazt az innovációnak eladott, d e
valójában már régóta létez ő technológiát vállalták „kifejleszteni”. Mi a magyarázata ,
hogy az NFM mégis támogatásra érdemesnek találta az éppen ezért már els őre is alsó
hangon feleslegesnek mondható projekteket – és különösen : mind a kettő t?

2. Készültek-e köztes beszámolók, és az NFM azokat rendben találta-e ?
3. Ellenőrizte-e, és hogyan az NFM a projektek el őrehaladását? Megfelelőnek találta-e

azokat?
4. Amennyiben beigazolódott a késedelem, szankcionálta-e, illetve tervezi- e

szankcionálni azt az NFM, és ha igen, hogyan ?
5. Nem szúrt-e szemet az NFM-nek, hogy egy betongyártásban nyomokban sem járta s

pénzügyi tanácsadó, pályázatíró cég vállalta „kifejleszteni” az úszóbetont? Mine k
alapján jutottak arra a következtetésre, hogy a cég eleget tud tenni ennek a vállalásna k

1 http://www.blikk .hu/aktualis/uszik-a-bulihajo/óergz4h
Z http://www.delmagyar .hu/szeged_hirek/beton_is_van_a_tisza_partjan_epulo_szegedi_lakohajoban/225310 0
/

http://www.molnarbeton .hu/?page_id=1641



(eltekintve a már említett problémától, hogy az úszóbeton hazánkban már több év e
elérhető technológia) ?

6. Sorozatban derül fény olyan esetekre, ahol azért tűnhettek el milliárdok, mert az
ellenőrzést nem végezte el az Irányító Hatóság, vagy mert a támogatási döntés ne m
volt kellően megalapozott . Terveznek-e akár minisztériumi, akár kormányzati szinten
lépéseket tenni a folyamat megfékezésére, és ha igen, mit ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2017 . augusztus 30 .

Tisztelettel,

Dr. Hadházy A s
országgyű lési képvis • ő

(LMP)
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