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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: "Milyen eredményei vannak a „kisdiverz” pályázat 
kapcsán indult nyomozásoknak?" 

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr!

2018. januárjában közölte a Miniszterelnökség, hogy a tömeges visszaélések miatt visszavonta a
"Nem mezőgazdasági  tevékenységek  elindításának  támogatása  -  Mezőgazdasági  tevékenységek
diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című (13,85 milliárd forint keretösszegű, VP6-6.2.1.-16
kódszámú) pályázatát.

A pályázatról annyit lehet tudni, hogy a 13,85 milliárd forintos keretet jelentősen túligényelték, több
mint 100 milliárd Ft igény érkezett be, ezért a pályázat 2016. novemberében felfüggesztésre került.
Kis Miklós Zsolt agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkár csalás gyanúját és pályázatíró maffiát
említett a felfüggesztéskor kiadott közleményekben.

Az  ügyben  a  Miniszterelnökség  közölte  továbbá,  hogy  „a  beérkezett  nagyszámú  igényre  való
tekintettel  előzetes  vizsgálat  elindítására  került  sor,  amely  során  több  esetben  visszaélés,
úgynevezett  mesterséges  körülmény  megteremtésének  gyanúja  merült  fel.  A  megyei
kormányhivataloktól kapott információk alapján nagy számban voltak olyan kirívó esetek, miszerint
bizonyos  személyek  egyes  társadalmi  csoportok  kiszolgáltatottságát  kihasználva,  tömegével
igényeltek a pályázathoz szükséges regisztrációs számot és nyújtottak be szinte azonos tartalmú
kérelmeket. A jelenlegi feldolgozottság alapján a beérkezett kérelmek több mint fele jogosulatlan a
40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg igénybevételére.  Az ügyben feljelentés történt,  melynek
eredményeképpen  a  rendőrségi  nyomozás  jelenleg  is  folyik.  Mivel  a  pályázati  felhívásban
megfogalmazott  célok  –  a  tömeges  visszaélések  miatt  –  nem  teljesülhetnek,  ezért  az  Irányító
Hatóság a pályázat visszavonásáról döntött.”



A visszaélések lehetősége már a kiírásban megjelent, hiszen a felhívásba a minisztériumban külön 
beleírták, hogy az elszámolásnál sem számlákat, sem bizonylatokat nem kérnek, de az állam arra 
sem különösebben kíváncsi, hogy a beszerzés megfelelt-e a piaci árnak. És a helyszíni ellenőrzéskor
sem fognak ezekkel szőrözni:

„Az egyszerűsített elszámolási módok esetében, a költségek felmerülését a kedvezményezettnek nem
kell  alátámasztania  háttérdokumentumokkal  (például  számlával,  bankszámlakivonattal,
összesítővel,  illetve egyéb számviteli  bizonylattal),  és a piaci áraknak való megfelelést  sem kell
vizsgálni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kedvezményezettnek sem a kifizetési kérelem mellékleteként
nem kell a költség felmerülését igazoló dokumentumokat benyújtani az irányító hatósághoz, sem
elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén/nyilvántartásában. 

A hazai  számviteli  szabályoknak  megfelelően  a  bizonylatokat  természetesen  meg kell  őriznie  a
kedvezményezettnek, viszont a támogatást nyújtó és ellenőrző szervezetek helyszíni ellenőrzés során
sem vizsgálják ezeket.” írták.

Tisztelt Legfőbb ügyész Úr,

Az üggyel kapcsolatban kérem, Öntől az alábbi kérdések megválaszolását:

- Milyen eredménnyel zárultak a Miniszterelnökség feljelentése nyomán indított nyomozások? 

- Történt-e vádemelés?

- Felelősségre vonják-e a pályázat kiíróit? 

Tisztelettel várom válaszát!

Szabó Tímea (Párbeszéd)
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