
Uniós támogatások 
2016. december 21. szerda 

Fantomkalandpályák, begerjedt pályázatírók, 

családi projektek – így költöttük az uniós 

pénzt 2016-ban 

 
  Náddal feltört biciklis kalandpálya, eliszaposodott balatoni strand, lezárt csarnokok, üres 

üzemépületek – egyebek mellett ezeket tapasztalták az Átlátszó munkatársai, amikor az uniós 

pályázati források sorsát követték nyomon. Több esetben a magyar hatóságok, illetve az uniós 

csalás elleni ügynökség, az … Folytatás 

2016. november 23. szerda 

Uniós fejlesztési forrásokból romhalmaz – a 

rakamazi turisztikai projektek 
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  Bedöglött projektek szegélyezik az utat, ami a hírhedtté vált rakamazi Teknősház és vízi 

tanösvény teljes kudarcához vezetett. Az elfüstölt százmilliók egy részéről pedig még a 

finanszírozó szervezet sem tud, a NAV Bűnügyi Igazgatósága viszont egy éve nyomoz 

utánuk.   … Folytatás 

2016. november 14. hétfő 

Tanyát és szántót vásárolt az államtitkár az 

uniós pénzből fejlesztett, körbekerített 

magántó mellett 
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  Újabb olyan uniós forrásokból finanszírozott természetvédelmi fejlesztés került napvilágra, 

amit szabályosan elrejtettek a nagyközönség elől. A hatvani fideszes országgyűlési képviselő 

Szabó Zsolt, az NFM fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért 

felelős államtitkára. Az ő minisztériuma folyósította a támogatást, közvetetten … Folytatás 

2016. november 11. péntek 

A rakamazi pénzszivattyú: így égette el egy 

dörzsölt pályázatíró a kisváros uniós pénzeit 
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  Nemrég egy rövid pillanatra az országos érdeklődés középpontjába került Rakamaz: az eddig 

800 millió forintba került Nagy-Morotva Vizi tanösvény-projekt kudarca kapcsán még Lázár 

János miniszter is megszólalt. A látványos közpénzégetésnek azonban nem ez az egyetlen, még 

csak nem is … Folytatás 

2016. október 24. hétfő 

Nagypályás kosárlabdázók, sárvári 

exrendőrök és pártközeli vállalkozók a 

szolnoki nagyprojektekben 

https://atlatszo.hu/2016/11/11/a-rakamazi-penzszivattyu-igy-egette-el-egy-dorzsolt-palyazatiro-a-kisvaros-unios-penzeit/
https://atlatszo.hu/2016/10/24/nagypalyas-kosarlabdazok-sarvari-exrendorok-es-partkozeli-vallalkozok-a-szolnoki-nagyprojektekben/
https://atlatszo.hu/2016/10/24/nagypalyas-kosarlabdazok-sarvari-exrendorok-es-partkozeli-vallalkozok-a-szolnoki-nagyprojektekben/
https://atlatszo.hu/2016/10/24/nagypalyas-kosarlabdazok-sarvari-exrendorok-es-partkozeli-vallalkozok-a-szolnoki-nagyprojektekben/
https://atlatszo.hu/2016/11/11/a-rakamazi-penzszivattyu-igy-egette-el-egy-dorzsolt-palyazatiro-a-kisvaros-unios-penzeit/


 
Fotó: RepTár - Szolnoki Interaktív Repülőmúzeum 

  Szolnokon több olyan beruházás is zajlott az elmúlt években, amely a helyiek nemtetszését 

váltotta ki. Egyrészt azért, mert egyes esetekben közkedvelt helyszínek és létesítmények is 

áldozatául estek a projektnek, másrészt azért, mert a szolnokiak egyes beruházások valós 

okaként nem … Folytatás 

2016. október 19. szerda 

Másfélmilliárd forintba került, de sok hasznot 

még nem hajtott a nagyszénási geotermikus 

erőmű 
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  1,5 milliárd, részben uniós forintból újították fel a termálfürdőt, és építettek ki geotermikus 

fűtési rendszert Nagyszénáson 2015 végére. A projekt évekig húzódott, és egy helyi 

önkormányzati képviselő szerint végül szabálytalanul valósult meg: hiányos az engedélyeztetése, 

a rákötések nem valósultak … Folytatás 

2016. október 11. kedd 

Magyarország dobogós helyeken az Európai 

Csalás Elleni Hivatal, az OLAF feketelistáin 
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  Az elmúlt hónapok során egyre nagyobb számban kerültek nyilvánosságra kormányzathoz 

köthető személyekkel kapcsolatban olyan gyanús esetek, mint pl. a Farkas Flórián vezette 

Országos Roma Önkormányzat irányította HÍD-program, amelyekben az európai uniós pénzügyi 

források szabálytalan felhasználása feltételezhető vagy bizonyítható. Ezekkel … Folytatás 

2016. október 10. hétfő 

Kurzuslovagok, életmód-tanácsadók és 

hétpróbás pályázatírók taroltak a 

tanodapályázaton 

 
Kép forrása: Igazgyöngy Alapítvány 

  Még a migránskampány takarásában is akkora botrányt lett az EMMI mint irányító hatóság által 

kezelt legutóbbi tanodafinanszírozási pályázatból, hogy a minisztérium megígérte, lesz folytatás, 

jut mindenkinek az uniós milliárdokból, csak tessék végre lenyugodni. Igaz, a verbális 

intervenció nem sokat … Folytatás 
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2016. szeptember 15. csütörtök 

Fantomberuházások, kihalt üzemcsarnokok 

uniós pénzből Nógrádban 

 
A Palóchús Kft. telepe Szügyön. Támogatás: 35 millió forint. 

  Uniós pénzt nyert fantomberuházásokra bukkantunk: gazverte húsfeldolgozót, a munkavégzés 

pislákoló lángocskáját mutató sajtüzemet, több bezárt üzemcsarnokot láttunk – mindezt alig 

ötven kilométeres Nógrád megyei kirándulásunk során. A nyertes cégek ezer szállal kötődnek a 

helyi Fideszhez, négy vállalkozás például a … Folytatás 

2016. szeptember 7. szerda 

Kétéves a négyes metró, az uniós 

finanszírozású projektek állatorvosi lova 
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  A kétezres évek egyik legvitatottabb nagyberuházása volt a négyes metró építése. A projekt tíz 

évig húzódott, és végig botrányok kísérték. A metróvonal végül – szerelvények nélkül – 452,5 

milliárd forintból készült el, ebből 181 milliárdot az Európai Unió adott rá … Folytatás 

Térkép: 

http://adat.atlatszo.hu/eu-terkep/ 
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