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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: "Feltételezhető, hogy a HIPA Versenyképesség Növelő 
Támogatási Program pályázat esetében a Külgazdasági és Külügyminisztérium és/vagy valaki
információkat szivárogtatott ki egyes pályázóknak?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A telex.hu portálon megjelent „Az állam próbálja magyarázni a negyedóráig elérhető milliárdos
pályázatot, de a szakmát nem hatja meg„ című cikk a HIPA Versenyképesség Növelő Támogatási
Program pályázatáról ír:

„Az  idei  iskolaév  a  hazai  vállalatok  és  a  pályázatírók  számára  is  egy  tanulságos  történettel
kezdődött. A szakma egyszer csak azt vette észre, hogy augusztus 31-én, hétfőn a HIPA honlapjára
felkerült,  hogy  másnap  8  órától  újra  be  lehet  adni  az  intézmény  Versenyképesség  Növelő
Támogatási Program (VNT) pályázatát. 

Ez  egy  olyan  támogatási  konstrukció,  amelyet  a  versenyképesség-növelő  támogatásról  szóló
rendelet alapján írták ki, és amelyet azon méretesebb vállalkozások vehettek igénybe, amelyek

nagy foglalkoztatók, 

nehéz helyzetbe kerültek a járvány miatt (árbevételük, vagy megrendeléseik negyedét elvesztették), 

amelyek vállalták, hogy előre menekülnek, vagyis beruháznak, fejlesztenek. 

A  program  ezeket  a  beruházásokat  segíti  vissza  nem  térítendő  támogatással,  akár  30-40-50
százalékos arányban is, de legfeljebb 800 ezer euró (mintegy 280 millió forint) értékben.

A program célja valid, a segítség sokaknak jön jól. Másnap, szeptember 1-én, kedden el is indult a
program, ám azt 8.15-kor már le is zárta a HIPA, ugyanis a 18,4 milliárd forintos keret kimerült.”



Nem tudjuk elfogadni a KÜM álszent magyarázatát.

Kérdezem Önt:

Feltételezhető,  hogy a  HIPA Versenyképesség  Növelő  Támogatási  Program pályázat  esetében a
Külgazdasági  és  Külügyminisztérium  és/vagy  valaki  információkat  szivárogtatott  ki  egyes
pályázóknak?

Budapest, 2020. november 13.

Tisztelettel:
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