
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: K/7851.

Benyújtás dátuma: 2019-10-30 11:52

Parlex azonosító: 3JL916Q00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dr. Vadai Ágnes (DK) 

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: "Kik és mely támogatást csapolták meg Kecelen és 
Kiskőrösön?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A hvg.hu portálon megjelent „Állami és uniós támogatásokat nyúlt le egy magyar 
bűnszervezet„ című cikk a következőkről tájékoztat bennünket:

„A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési 
csalás, hamis magánokirat felhasználása és pénzmosás bűntette miatt vádat emelt egy bűnszervezet 
tagjával szemben, akik az ügy további 15 vádlottjával különböző pályázati források megszerzése 
érdekében fiktív számlaláncot működtettek és túlárazott szolgáltatásokról kiállított fiktív számlák 
felhasználásával nemcsak támogatásokhoz jutottak hozzá csalárd módon, de az áfa-
kötelezettségüket is jogosulatlanul csökkentették.

Bács-Kiskun megyei – főként keceli és kiskőrösi – borászati és szeszipari cégek vezetői pályázatíró 
cégek vezetőjével, egy tiszakécskei nővel 2011. és 2016. között olyan számlázási láncolatot 
működtettek, amelynek célja állami és uniós támogatások jogosulatlan megszerzése, továbbá az 
általános forgalmi adó fizetés elkerülése volt.”

Dr. Nagy István a "Történt-e a költségvetési csalással vádolt keceli és kiskőrösi borászati és 
szeszipari cégekkel kapcsolatosan helyszíni ellenőrzés a kifizetések előtt?" című, K/7231. számú 
írásbeli kérdésemre a következőket válaszolta:

„Mivel a kérdésében hivatkozott, a hvg.hu portálon megjelent cikk nem nevesíti az érintett cégeket, 
továbbá az ügyben eljáró nyomozó hatóság, illetve ügyészség sem az Agrárminisztériumot, sem a 
Magyar Államkincstárat, mint Kifizető Ügynökséget nem tájékoztatta a nyomozás eredményéről és 
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Keretében támogatott kedvezményezetteket terhelő 



vádemelésről (…)”

Kérdezem Önt:

1. Mely cégek érintettek a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalásban? 

2. Mely Európai Uniós pénzügyi alapból igényeltek támogatást a csalók? 

Budapest, 2019. október 30.
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