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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: "Szabályos az, ha egy egyesület elnöke, aki egyben a 
pályázatokat elbíráló bizottságot is vezeti pályázati pénzt kap az egyesülettől?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A 24.hu portálon megjelent „Radar alatti uniós pénzosztás: minden negyedik forintot maguknak
adtak a bírálók„ című cikk a pályázatok bennfentes elosztási mechanizmusáról ír:

„Bennfentes információk nélkül alig marad esélye azoknak a vállalkozóknak és szervezeteknek, akik
és  amelyek  támogatáshoz  próbálnak  jutni  annál  az  uniós  pénzosztó  egyesületnél,  amelyik  a
Zanzibáron üdülő elnökéről  híresült  el.  A Hajt-A Csapat Egyesület  néhány éve még egy-másfél
hónapos  határidőket  adott  a  pályázóknak  arra,  hogy  összeszedjék  és  benyújtsák  a  szükséges
dokumentumokat,  újabban  azonban  olyan  drasztikusan  lecsökkentették  a  pályázati  időt,  hogy
gyakorlatilag lehetetlenné vált a szükséges papírok beszerzése.

(…)

A kőműves végzettségű, Mende polgármesteri posztját több mint tíz éve betöltő Kaszanyiról a 24.hu
írta  meg,  hogy ő  és  családtagjai  többször  is  kaptak  támogatást  a  Hajt-A Csapat  egyesülettől,
miközben Kaszanyi annak elnöke, és ő vezeti a pályázatokat elbíráló bizottságot is.

Nem ő volt azonban az egyetlen bennfentes kedvezményezett: számításaink alapján majd minden
negyedik  forint  azok  közvetlen  környezetében  landolt,  akik  döntő  pozícióban  vannak  a  pénzek
kiosztásánál. 

A most záruló ötéves ciklus pályázati kerete nagyjából 920 millió forint volt, összesítésünk szerint a
bírálóbizottság  tagjaihoz  köthető  magáncégek,  önkormányzatok  és  civil  szervezetek  220  millió



 
forintot meghaladó összeghez jutottak hozzá ebből a forrásból, miközben a szervezethez 26 Pest
megyei település tartozik.”

 

Gondolom ebből az ügyből is  csak akkor lesz nyomozás,  ha kiderül,  hogy valaki egy nagyobb
„polip” csápjára lépett.

 

Kérdezem Önt:

Szabályos az,  ha egy egyesület  elnöke,  aki egyben a pályázatokat elbíráló bizottságot is  vezeti,
pályázati pénzt kap az egyesülettől?

 

Budapest, 2022. március 17.
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Dr. Vadai Ágnes
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