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Tisztelt Elnök Úr! 

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

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Sértett törvényt a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az 
Európa Kulturális Fővárosa hotelbővítési pályázat elbírálása során?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Az  atlatszo.hu  portálon  megjelent  „Közel  300  millió  forintot  adott  hotelfejlesztésre  az  EKF-et
szervező  cég  a  saját  főtanácsadója  vállalkozásának„  című  cikk  a  már  klasszikusnak  számító
pályáztatási rendszert mutatja be az olvasónak:

„Jövőre  Veszprém lesz  Európa Kulturális  Fővárosa (EKF).  Ennek  kapcsán 800  millió  forintot
szórtak ki hotelfejlesztésekre. A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. úgy osztotta ki a pénzeket, hogy abból
nagyrészt egy szűk, a fideszes önkormányzattal jó kapcsolatot ápoló kör részesült. Közel 300 millió
forint landolt a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. korábbi vezérigazgatójának a többségi tulajdonában
lévő szállodájánál. Mészáros Zoltán sietősen távozott a posztjáról még a pályázat kiírása előtt, de
vezérigazgatói  főtanácsadóként  maradt  a  cégnél.  Egy másik,  helyi  és  EKF-es  közbeszerzéseken
sikeres cég pedig 272 millió forintot kapott.

(…)

A pályázati közpénzből részesülő szállodák a következők:

• az Oliva Hotel és Étterem 18 szobával
• a Hotel História Malomkert 17 szobával,
• a Betekints Wellness és Konferencia Hotel 15 szobával bővül.

A három hotel  közül  a  fent  említett  Oliva  Hotel  tulajdonosi  köre  a  legérdekesebb.  Az,  hogy a
szálloda tulajdonosai több száz millió forintot kaptak, jogilag nem meríti ki az összeférhetetlenség
fogalmát, de nem is az etikus közpénzosztás mintapéldája. Mutatjuk, miért.



 
Az Oliva  2004 Kft.  többségi  tulajdonosa (51  százalék)  Mészáros  Zoltán,  aki  nem más,  mint  a
százmilliós  hoteltámogatásokat  kiosztó  Veszprém-Balaton  2023  Zrt.  korábbi  vezérigazgatója.
Vagyis  azon  zrt.-é,  amely  eldöntötte,  hogy  ki  kaphat  támogatást.  Mészáros  2020-ban  hirtelen
gyorsasággal  távozott  a  posztjáról,  a  lemondás  a  többszázmilliós  támogatás  ismeretében  más
értelmet nyert.”

 

Kérdezem Önt:

Sértett törvényt a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. az Európa Kulturális Fővárosa hotelbővítési pályázat
elbírálása során?

 

Budapest, 2022. július 15.
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