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2018 OKT 18,
Írásbeli kérdés!

Dr. Kövér László úr
az Országgyűlés elnöke részére
HELYBEN
Tisztelt Elnök Úr!
Az Országgyűlésről szóló tv. 42. § (8) bekezdése alapján bejelentem, hogy írásbeli kérdést
kívánok benyújtani Dr. Polt Péter legfőbb ügyész úrnak
,,Mire alapozza a megállapításait a csornai napelemgyárral kapcsolatban?"
címmel.
Tisztelt Legfőbb ügyész úr!
Az EcoSolifer Modulgyártó Fotovillamos Technológiák Korlátolt Felelősségű Társaság
elnyert támogatással rendelkezik a GOP 2.1.3-12 Komplex technológia fejlesztés és
foglalkoztatás Felhívás keretében egy 25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár
létrehozására. Az origo.hu (hír)portálon megjelent ,,A csornai napelemgyár cáfolja a baloldali
hazugságokat" cikk közölte az Ecosolifer Kft. közleményét, amelyben tételesen cáfolják a
baloldali médiában megjelent hazugságokat. A közleményben tudatja a cég, hogy:
,,A megjelent híresztelésekkel ellentétben, a csornai helyszínen, a projekt megvalósítsa
érdekében, előrehaladott munkálatok folynak.
A svájci Meyer Burger AG által már korábban leszállított és átmenetileg egy közeli raktárban
tárolt teljes gyártósor a csornai üzembe szállítása megtörtént, a gépek, berendezések
kicsomagolása és telepítése elkezdődött. Az installációs időszak ez év végére lezárul, azt
követően elkezdődik a próbaüzem illetve a termelés felfuttatása a tömeggyártási szintre, mely
2019. második negyedévében valósul meg."
GOP 2.1.3-12 Komplex technológia fejlesztés és foglalkoztatás a következőket szabályokat
tartalmazza:
C.7. A PROJEKT FIZIKAI BEFEJEZÉSE ÉS A PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS VÉGSŐ
HATÁRIDEJE
A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a
projekt a Támogatási Szerződés hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási
Szerződés hatálybalépését követő 24 hónapon belül.
A pályázó projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolása (záró kifizetési igénylés)
benyújtásának végső határideje legkésőbb 2014. december 31.
A projekt fizikai befejezésére vonatkozó részletes szabályokat illetően a GOP Részletes
Pályázati Útmutató E.1. fejezete tartalmazza, a projekt befejezésére vonatkozó részletes
szabályokat a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.2.fejezete tartalmazza.
C.8. FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
Jelen konstrukció esetében a fenntartási kötelezettség a projekt befejezésétől kezdődik. A
pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat,
létrehozott munkahelyeket, információs technológiai fejlesztéseket a projekt befejezését
követő 5. évig, KKV-k esetében a 3. évig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.
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Ha a fenntartási időszakban az új munkahelyet betöltő foglalkoztatott jogviszonya a
kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni
a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.
Az így helyébe lépő foglalkoztatott egyidejűleg nem vehető számba egy másik munk ahely
fenntartásánál.
A Részletes Pályázati szabályokat illetően a GOP Részletes Pályázati Útmutató E.3.
fejezetben foglaltak irányadóak.
Az www .ecosolifer.com honlapon 2016. júliusa van megjelölve, mint az építkezés vége,
addig a palyazat.gov.hu oldalon 2016. május 2. napja. Itt is érzek egy kis anomáliát, de ez

semmi a következőkhöz képest.
A http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon elérhető információk alapján az értékesítés nettó
árbevétele a 2016. évben 573.000,- Ft, a 2017. évben 400.000,- Ft. A személyi jellegű
ráfordítása a 2016. évben 186.132.000,- Ft, a 2017. évben 150.825.000,- Ft. Az meg külön
érdekes, hogy a 2016. évi Adózott eredmény egy módosítást követően -389.041.000;- Ft
helyett 767.596.000,- Ft lett.
A fentiek miatt kérdezem Legfőbb Ügyész urat:
1. Megtekintette-e az ügyészség a helyszínen az EcoSolifer Modulgyártó Fotovillamos
Technológiák Korlátolt Felelősségű Társaság a GOP 2.1.3-12 Komplex technológia
fejlesztés és foglalkoztatás Felhívás keretében megvalósított 25MWp Amorf Szilícium
Vékonyréteg Napelemgyárát?
2. Vizsgálta-e az ügyészség, hogy az EcoSolifer Modulgyártó Fotovillamos
Technológiák Korlátolt Felelősségű Társaság a GOP 2.1.3-12 Komplex technológia
fejlesztés és foglalkoztatás Felhívás keretében benyújtott pályázatában megálmodott
25MWp Amorf Szilícium Vékonyréteg Napelemgyár, annak fizikai befejezésének
után működőképes volt?

Budapest, 2018. október 18.
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Dr. Vadai Ágnes
Demokratikus Koalíció
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