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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Kövér László
az Országgyűlés elnöke részére
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Írásbeli kérdés

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7. cikk (2) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgyűlésrő l szóló 2012 .

évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekről
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére, kérdést kívánok benyújtani

Dr. Polt Péter Legfőbb Ügyészhez,

„Csalások uniós pénzbó7 1.
Mi történt a Türr István Képző és Kutató Intézetet érintő ügyben?”

címmel . A választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

„A korrupció jelenlegi szintje, az államháztartás elszámoltathatóságának é s

átláthatóságának hiánya, illetve a nem támogatható kiadások vagy a finanszírozott projekte k

túlárazása hatással van az uniós források magyarországi felhasználására " . Ezt az Európai

Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottsága (CONT) mondta ki a magyarország i

korrupciós helyzettel kapcsolatban 2018 . április 25-én .
2008 óta Magyarország 19 pontot veszített a korrupcióérzékelési indexben, ami az egyi k
legrosszabb eredmény az egész Európai Unióban. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF )
pedig 41 vizsgálatot végzett 2013 és 2016 között az ország vonatkozásában, amive l
Magyarország a második legtöbbször vizsgált tagállam, és 2016-ban Magyarországga l

szemben kellett alkalmazni a legmagasabb összegű pénzügyi korrekciót, összesen 211 millió

euró értékben .
Ezzel kapcsolatban érdemes kiemelni az alábbiakat :

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) 17 képzési központot működtet, amelyekben

a hátrányos helyzetű, tartósan munkanélküli embereket képzik, nagyrészt uniós pénzb ő l .

Korábban az Országos Roma Önkormányzattal m űködtek együtt uniós projektekben, amiért
sok kritikát kaptak lényegében azzal kapcsolatban, hogy a pénzt magukra költötték .
2015-ben a miskolci, ózdi és kecskeméti igazgatósága udvarainak hó-és síkossá g
mentesítésére 25 millió forintot költöttek, ami egy kisváros téli költségvetésének felel meg .



A megbízást egy reklámcég, a Lightboard Outdoor Kft . nyerte el . A TKKI eljárásával

összefüggésben el rendelt nyomozást a BRFK Korrupciós és Gazdasági Bűnözés Elleni
Főosztálya folytatja 3136/2015 . bűnügyi számon, jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntettének gyanúja miatt . A nyomozás határideje 2018 . március 10 . napja volt.

Mindezek miatt kérdezem Legfőbb Ügyész Úrtól :

• Mi történt a Türr István Képző és Kutató Intézetet érintő ügyben?
• Hol tart a nyomozás? Történt-e vádemelés ?

Várom megtisztel ő válaszát !

Budapest, 2018 . május 9 .

Korózs Lajo s
országgyűlési képvXselő

(MSZP)
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