
Tisztelt Martyn Úr, 

Az EU-s források átlátható és a lehető legnagyobb hozzáadott értéken történő felhasználása mind az 

Európai Unió, mind a tagállamok érdeke. Ahhoz, hogy ezeket a forrásokat valóban ilyen módon 

használják fel – és ahogy ezt Ön is tudja – az Európai Tanács elfogadott és jóváhagyott egy átfogó 

jogszabályi hátteret a Tanács 1083/2006/EK rendeleteként. E szabályzat bizonyos cikkelyei 

részletesen meghatározzák, hogy egy tagállam milyen körülmények között nyújthat be kifizetési 

kérelmet visszamenőleges hatállyal. Természetes, hogy a 2007-13 programszakasz végének 

közeledtével a tagállamok egyre több visszamenőleges fizetési kérelmet nyújtanak be annak 

érdekében, hogy enyhítsék az n+2/3-as szabályból eredő terheiket.  

Általánosságban véve az Európai Bizottság szolgáltatásainak feladata, hogy előzetesen is, informális 

módon leellenőrizzék a tagállamok felől érkező kifizetési kérelmek és a hozzájuk kapcsolódó 

projektek listáját. E lépéssel láthatóvá válik, hogy mely projektek felelnek meg az EK rendeletben 

foglalt követelményeknek a visszamenőlegességre vonatkozóan.  

A Magyar Közlekedési Operatív Program részvevőjeként rálátásom és bizonyítékom van rá, hogy 

olyan rendkívül magas értékű projektek kapcsán érkeztek kifizetési kérelmek az Európai Bizottsághoz 

az előző években és olyan projekteket térít meg mai napig is a Bizottság, amelyeket eredetileg az 

állami költségvetésből finanszíroztak, és amelyek visszamenőleges kifizetésekre vonatkozó 

feltételeknek való megfelelőségére az EB sosem futatott ellenőrzést. 

Természetesen elsősorban az irányító hatóság és az EUTAF felelősek a projekt implementációjáért és 

felügyeletéért, ugyanakkor amennyiben ezek a szereplők komolyan együttműködnek egymással, 

hogy elkerüljék a források elvesztését még a szabályozás ellenére is, úgy az EB vonatkozó szolgáltatói 

szintén együttműködő szereplőnek számíthatnak, miután több ezermilliárd eurót térítettek vissza a 

hozzájuk benyújtott kérelmek alapján.  

Az EU minden egyes állampolgárának érdeke, hogy az ő adópénzükből származó EU-s források 

elosztása és felhasználása a szabályoknak megfelelően történjen, ezeket a szabályokat pedig be kell 

tartani és be kell tartatni, a Bizottság feladata ezt biztosítani.  

Őszintén bízom benne, hogy a fent leírt eset sürgős belső vizsgálata segíthet az EU-s források 

szabálytalan felhasználásának megakadályozásában, másképp a felelős hatóságokat, mint például az 

Európai Számvevőszéket és a felelős személyeket, európai parlamenti képviselőket és a médiát is 

mind értesíteni kell.  

Gyors visszajelzését előre is köszönöm. 

 

Tisztelettel, 

A Közlekedési Operatív Programot irányító hatóság egy alkalmazottja 


