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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm
dr. Legény Zsolt (MSZP) országgy űlési képviselő Hogyan fordulhattak el ő a Tiborcz-ügy

közbeszerzési túlárazásai a magyar uniós támogatásoknál?" című, K/19369. számú, valamin t
„Nem tartja szükségesnek az uniós források felhasználásának szigorúbb kontrollját a Tiborcz-üg y
miatt?” cím ű, K/19370 . számú írásbeli választ igénylő kérdéseire adott válaszomat.
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Tisztelt Képviselő Úr!
Az Országgy űlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak
szerint a hozzám intézett, „Hogyan fordulhattak el ő a Tiborcz-ügy közbeszerzési túlárazásai a
magyar uniós támogatásoknál?” című, K/19369 . számú, valamint „Nem tartja szükségesnek

az uniós források felhasználásának szigorúbb kontrollját a Tiborcz-ügy miatt?” cím ű, K/19370.
számú írásbeli kérdéseire az alábbi választ adom .
Mindenekelőtt tájékoztatom, hogy a túlárazásra vonatkozó kérdése félrevezet ő. Az
építési beruházások esetében fontos megjegyezni, hogy a kiírás előtt az ajánlatkérők 12
hónapnál nem régebbi költségbecslést kötelesek felhasználni a becsült érték
meghatározásához. Számos esetben 12-14 hónap is eltelik ezen piaci adatok aktualitás a
és az ajánlatok beérkezése között. Ennyi id ő alatt számos olyan esemény történhet ,
amely a kivitelezési költségek felhajtását eredményezte . Ajánlom figyelmébe a sajtó által
széleskörűen feldolgozott témát az épít őipar árainak emelkedéséről.
Példaként elég, ha csak az építőipar idei tendenciáit vesszük alapul, ugyanis az Építés i
Vállalkozók Országos Szakszövetsége, 400 építési vállalkozást érint ő felmérése alapján,
idén átlagosan - számításaink szerint - 20-25 százalékos növekedés volt tapasztalható az
építési költségek alakulásának területén 2016 . év közepéhez viszonyítva, amelyben
többek között jelentős szerepet játszott a szektorban tapasztalható bérnövekedés .
Mindazonáltal rögzíteni kívánom, hogy egészen példátlan az, hogy az Európai Csalá s
Elleni Hivatalnak (OLAF) a véleményét el őbb lehet olvasni egy amerikai gazdaság i
lapban, minthogy az érintett tagállamot érdemben és hivatalosan tájékoztatták volna.
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Meggyőződésem, hogy ez az eljárásrend méltatlan . A Kormány minden együttm űködési
képessége és jóhiszem ű sége ellenére nem tud nem arra gondolni, hogy az ügy
hátterében politikai nyomásgyakorlás áll, amely befolyásolni kívánja a magyar választás i
kampányt. Erről levélben tájékoztattuk az OLAF-ot és az Európai Bizottságot ,
magyarázatot kérve erre a példátlan és diszkriminatív, az eddigi joggyakorlatna k
ellentmondó eljárásra .
Végezetül az uniós források felhasználására vonatkozó szabályozások világosan
rendelkeznek, amelyet jelent ős részben Európai Uniós irányelvek írnak elő . Megítélése m
szerint ezek kellő mértékben szigorúak, amelyet mi sem bizonyít jobban, minthogy a
teljes felhasznált forrás mértékéhez képest elenyész ő a szabálytalanságok aránya . Ezen
túlmen ő en Brüsszel minden eddig beküldött magyar számlát kifizetett, tehát sajá t
ellen őrzését követően is szabályosnak talált .
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