https://mno.hu/gazdasag/trukkoztek-az-unios-palyazatokkal-1251357

Trükköztek az uniós pályázatokkal
DÉNES ZOLTÁN

Információink szerint a 2009-ben, mezőgazdasági termékek
értéknövelése, gyakorlatilag eszköz- és gépvásárlás céljából
kiírt pályázatok kapcsán visszaélések történtek, így több tíz
milliárd forint felhasználásának jogszerűsége válik
kétségessé. Jellemzően frissen alapított cégek jutottak
százmilliókhoz úgy, hogy a pályázati feltételeket nem
tartották be. Úgy tűnik, a forrásokat a szocialistákhoz közeli
körök szerezték meg a volt kormánypárt előre borítékolható
választási bukása előtt.
Valamivel több mint harmincmilliárd forint uniós forrást osztott
szét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a szocialista
kormány utolsó hónapjaiban az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap mezőgazdasági termékek értéknövelését
célzó keretéből. Miután a pályázóktól 40-50 százalékos önrészt
követeltek meg, ennek az összegnek kétszerese kellett volna
jelentkezzen pozitív hatásként a gazdaságban, ám ilyesmit a
magyar mezőgazdasági gépgyártók meglepő módon nem
érzékelték.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által e
tárgyban kiadott rendelet lehetővé tette, hogy újonnan alakult
vállalkozások nagy összegű pénzeket nyerhessenek el úgy, hogy
lényegében semmilyen kritériumnak nem kellett megfelelniük.
Elég volt csupán ígéretet tenni rá, hogy a későbbiekben eleget
tesznek majd a szigorú előírásoknak. A feltételezhetően politikai
kapcsolataikat is kihasználó vállalkozók megragadták a
lehetőséget, és súlyos milliárdokkal rövidítették meg a
közkasszát. Minderre több nyertes pályázat utóéletének
felgöngyölítése után következtetünk. Az általunk eddig
megvizsgált féltucatnyi, az akkori pályázaton elindult cég
egyenként legalább százmillió forintot nyert. Ugyanakkor a
cégnyilvántartásokban elérhető mérleg- és
eredménykimutatásokból az látszik, hogy a nyertesek nem
teljesítették vállalt kötelezettségeiket. Ha csak nem tekintjük

teljesítésnek azt – amint erre az ügyekre rálátó forrásaink utalnak
–, hogy felszámolásban lévő társaságoktól töredékáron
megvásárolt gépeket számoltak el a százmilliókért cserébe.
Az általunk vizsgált pályázatokat 2009 végén nyújthatták be a
társaságok, a győzteseket pedig 2010 májusában értesítette a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH). A tendert
gyakran a pályázati kiírás előtt néhány héttel alakult cégek
nyerték el. Az általunk átvizsgált féltucatnyi vállalkozás egyébként
különböző szálakon keresztül, de lényegében egy tulajdonosi
körhöz köthető. A társaságokat jellemzően két magánszemély
hozta létre, 20 és 80 százalékos tulajdoni hányaddal. Majd
nemegyszer a pályázati pénzek első részletének lehívása után
megszabadultak a cégtől pár tízezer vagy egy-kétszáz ezer
forintos eladási áron. Egyik esetben a nyertes céget negyvenezer
forintért adták el úgy, hogy annak számlájára éppen beérkezett
az állam által átutalt pályázaton elnyert több száz millió forint. A
folyamat végén a társaságokat egy Zrt. vásárolja meg, amelynek
tulajdonosa Sipos László.
Az ügyben érintett cégek közül például a Vegoline Kft. 2009.
november 20-án alakult, tíz nappal később már be is nyújtotta
pályázatát, s elnyerte a gépvásárlásra megszerezhető összeg
maximumát, 1,6 millió eurót, akkori árfolyamon nagyjából
432,672 millió forintot. A jogszabály megengedte, hogy a
pályázók az első számla benyújtása előtt lecserélhessék az általuk
korábban választott gépet egy másik, azonos műszaki tartalmú,
ugyanolyan áron elérhetőre. Választaniuk csak a hivatal által
közzétett katalógusból lehetett. A Vegoline eredetileg a Momál
Kft. zöldség-gyümölcs szárító gépsorával nyerte meg a
pályázatot, ám az első számla benyújtása előtt a géplistán
ugyancsak 750 millió forintos értéken szereplő Dry szárítót
vásárolta meg, mégpedig meglepő módon 670 millió forintért.
Erősen elgondolkodtató, hogy a hivatalos listán miért szerepel a
piaci árnál 80 millió forinttal drágábban egy uniós forrásból
beszerezhető gép. Egyébként a Dry szárító 2009. november 12-én
került az MVH hivatalos listájára, vagyis csak pár nappal a
Vegoline megalakulása előtt. A hivatal nem válaszolt ezzel
kapcsolatos kérdésünkre, de kiderítettük, hogy ezt a szárítót is a
Momál Kft. helyezte a géplistára.

Beszédes összefonódások
A Vegoline által az MVH-hoz
benyújtott számla szerint a Dry
szárítógépet a romániai Aradon
bejegyzett Texel Exim Slr.-től
szerezte be 2010 májusában. A
vásárlására és eladására utaló
adatokat egyébként e társaság
kimutatásaiban sem találtunk,
ráadásul mivel az aradi cég nem
szerepelt az MVH mezőgazdasági
ügyfél-nyilvántartási rendszerben,
ezért a termékei sem kerülhettek
fel a hivatalos géplistára. Az aradi
Texel Exim tulajdonosa egyébként
az a Melkuhn Tibor, akinek
testvére, Melkuhn Dezső közös
céget üzemeltet Sipos Lászlóval, a
Vegoline-t felvásárló Betsl Zrt.
tulajdonosával – mégpedig a
Panamában bejegyzett a BET SKS
SA-t. Ez úgy derült ki, hogy a két
érintett fél egy alkalommal közösen
írt alá egy cégbíróságon
nyilvántartott dokumentumot mint
a panamai cég megbízottjai. A Betsl
Zrt.-t egyébként a panamai
társaság alapította, majd ez a
vállalkozás vásárolta meg később a
Vegoline Kft.-t negyvenezer
forintért, azt követően, hogy
lehívtak 335 millió forintos
támogatást. Tavaly a Betsl Zrt. az
elnyert támogatásból még lehívott
két alkalommal összesen 75 259
905, vagyis 410 259 905 forintot.

A Momál Kft. honlapját
megvizsgálva feltűnt, hogy
referenciáik között nem
szerepel a Vegoline,
miközben ennél sokkal
kisebb összegű munkákat
és értékesítéseket is
feltüntetnek ott. Ráadásul
a társaság
mérlegbeszámolói szerint
egyetlen ilyen nagy értékű
gépet sem gyártottak az
adott időszakban.
Megkeresésünkre Papp
Mariann, a Momál Kft.
ügyvezetője ezt szóban is
megerősítette. Mint
mondta, annak idején a
társasághoz csupán
árajánlatkérések érkeztek,
amelyeket meg is küldtek
az érdeklődő cégeknek,
megrendelést azonban
senkitől sem kaptak.
Hozzátette: amennyiben
hazánkban bármely
gépipari társaság ekkora
értékű megrendelést
kapott volna, arról tudna a
szakma, ám ilyen
információ egy cégről sem
érkezett.

A gépek, s más
technológiai berendezések
katalógusba való felvételét
az MVH által működtetett
egységes mezőgazdasági
ügyfél-nyilvántartási
rendszerben szereplő, regisztrált forgalmazók kezdeményezhetik
a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezőgazdasági
Gépesítési Intézethez (NAIK-MGI) benyújtott javaslattal. A

gépkatalógust az irányító hatóság hagyja jóvá és teszi közzé az
MVH hivatalos honlapján. Vagyis a pályázók csak olyan cég gépét
vásárolhatják meg, amelyik szerepel ebben az
ügyfélnyilvántartásban és csak olyan technológiai berendezést,
amely a géplistán fel van tüntetve. A Momál Kft. éves
beszámolóiból kitűnik, hogy árbevétele legjobb éveiben is csak
megközelítette a 400 millió forintot, ám a szóban forgó 2009–
2011-es kimutatások idején nettó árbevétele mindössze százmillió
forint körül alakult, s a befektetett eszközök között sem lelünk
nagyobb tételekre. Vagyis a mérlegekben sem szerepel a 670
millió forintos értékű gép. Mindez azért fontos, mert pályázni csak
két évnél nem régebben legyártott, új géppel lehetett volna.

Leigazolták a vásárlást
Megkeresésünkre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
arról számolt be, hogy a Vegoline Kft. aszalóüzem létesítésére
irányuló támogatási kérelmének vizsgálatára, valamint az ehhez
kapcsolódó kifizetések során az eljárásrend szerinti adminisztratív
és helyszíni ellenőrzésre is sor került. Ezt követően az igényelt
támogatást az MVH jóváhagyta és kifizette. Hozzátették: idén
június elején ismét vizsgálták a helyszínen az ügyfél által vállalt
kötelezettségek betartását, amely ellenőrzés a mai napig nem
zárult le. Mint írták, az e vizsgálatok során született
megállapítások nyomán a közeljövőben szakértő bevonásával
elvégzendő újabb helyszíni ellenőrzés lesz. A helyszíni
ellenőrzések sikeressége azért is meglepő, mert a Vegoline csak
2012. február 23-án szerzett olyan telepet, ahová elvileg be tudta
volna szerelni a gépet. A birtokunkban lévő dokumentumok
szerint ehhez képest a cég már 2010-ben elszámolt 62,8 millió
forintnyi értékcsökkenést, amit csak akkor tehetett volna meg, ha
működteti is a berendezést. Ehhez képest a cégnek 2009 és 2012

között árbevétele sem volt. Miközben tehát nyitott kérdés marad,
mit fogadott el teljesítésként az MVH, a dokumentumokból az
tűnik ki, hogy a pályázati vállalásokat nem teljesítették.
Kérdéseinkre Sipos László több heti várakozás után is csak kitérő
válaszokat adott, illetve egy jövő heti személyes találkozót
ajánlott fel. Forrás: Magyar Nemzet

Le sem gyártott gépekről adott igazolást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
A gyanú szerint le sem gyártott gépekről adott igazolást egyes társaságoknak a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal. A szervezet milliárdokat utalhatott át a mezőgazdasági termékek
értéknövelésére kiírt pályázaton nyertes cégeknek. Miután mindez napvilágra került, a szervezet
feljelentést tett.
Dénes Zoltán
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt tett
feljelentést a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) azt követően, hogy lapunk munkatársa
több alkalommal is felhívta a szervezet figyelmet: súlyos visszaélések történhettek a 2009-ben kiírt,
mezőgazdasági termékek értéknövelésére kiírt pályáztatás és a kifizetések során. Az ügy jelenleg egy
céget érint, ám úgy tudjuk, a visszaélésekben tucatnyi társaság vehetett részt. A költségvetésnek
okozott kár elérheti a tízmilliárd forintot. A pályáztatás során jellemzően frissen alapított cégek
jutottak százmilliókhoz úgy, hogy a tenderben előírt feltételeket nem tartották be. Érdekessége az
ügynek, hogy a végül feljelentéssel zárult ügyben az MVH több kiutalást is végrehajtott, márpedig
ehhez elvileg előbb minden esetben meg kellett volna győződnie arról, hogy a pályázó által közöltek
megfelelnek a valóságnak. Pontosabban arról, hogy a gépet, amiért kifizetik a több százmillió forintos
támogatást, valóban beszerezték.
Márpedig ez esetben nemhogy nem szerezték be, de információink szerint le sem gyártották a
gépeket. Ezért különösen furcsa, hogy a hatóság - amelynek munkatársai elvben személyesen is
meggyőződtek a gépek meglétéről - igazolta a pályázók szabályszerű eljárását és szabad utat adott az
elnyert források aktuális részleteinek kifizetésére. Az általunk megvizsgált másik féltucatnyi cég
esetében is joggal feltételezhető, hogy ilyen jellegű visszaélések történtek. A kérdéses pályázatokat
2009 végén nyújthatták be a társaságok, az MVH pedig 2010 májusában hirdetett győzteseket. A
nyertesek általában a kiírás előtt néhány héttel alakult cégek voltak.
A cégnyilvántartások átvizsgálása, illetve a gépgyártó társaságok megkeresése után egyértelművé
vált, hogy egyes cégek olyan berendezések beszerzése után hívtak le uniós pénzeket, amelyeket le
sem gyártottak. Az ügyben érintett cégek közül például a Vegoline Kft. 2009. november 20-án alakult,
tíz nappal később már be is nyújtotta pályázatát, s elnyerte a gépvásárlásra megszerezhető összeg
maximumát, 1,6 millió eurót, akkori árfolyamon nagyjából 432,672 millió forintot. A társaság olyan
szárítógép beszerzését és beüzemelését jelezte az MVH-nak, amelyről a gépgyártó cég, a Momál Kft.
azt állította, le sem gyártotta. E tények birtokában kerestük több alkalommal az MVH-t, illetve a
szervezetet felügyelő minisztériumot. A hivatal egyszer sem tudott érdemben válaszolni arra, hogy
miként adhattak igazolást egy nem létező gépről. A Földművelésügyi Minisztérium mostani
tájékoztatása szerint a vizsgálat alapján indult eljárás eredményeként az ügyfél támogatási

jogosultságát megszüntették (közben szinte a teljes összeget átutalta az MVH), a határozatot a
Vegoline 2014. december 17-én vette kézhez. A cég a döntés ellen fellebbezett, így az ennek kapcsán
indult másodfokú eljárás, illetve a feljelentés nyomán a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál indult eljárás
jelenleg folyamatban van.
Forrás: Napi Gazdaság 2015.01.12

Négy gyanúsított a Vegoline-ügyben
2017. 12. 08. 06:30 ↻ 2017. 12. 08. 07:18 Dénes Zoltán Gazdaság | Gazdasági
Hírek | Jog | Közélet | Pénzügy | Pénzügyi Hírek| Vezető

Költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt négy embert hallgattak meg gyanúsítottként
az úgynevezett Vegoline-ügyben. Az illetékes főügyészség a Bajnai-kormány idején
lebonyolított eszköz- és gépvásárlásra kiírt uniós pályázatokkal kapcsolatban nyomoz.
Három év nyomozás után sor került az első meggyanúsításokra az úgynevezett Vegolineügyben, amelyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folytat eljárást. A
feljelentés a Magyar Nemzet 2014 októberében megjelent cikke alapján született.
A nyomozó hatóságként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség tájékoztatása
szerint a napokban négy személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Jelenleg a nyomozás egy
céget érint, ám úgy tudjuk, a visszaélésekben több társaság is részt vehetett, a jogosulatlanul
lehívott összeg, vagyis a költségvetésnek okozott kár pedig több milliárd forint lehet.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) korábban azt közölte, hogy a Vegoline
Kft.-nél történt ellenőrzése után vizsgálatát több, a kockázatkezelési rendszere alapján
hasonló szabálytalansággal kapcsolatba hozható ügyre is kiterjesztette. A Vegoline esetében
pedig az is érdekes, hogy az azóta megszüntetett MVH az előírások ellenére több kiutalást is
végrehajtott valószínűleg anélkül, hogy meggyőződött volna a pályázó által közöltek
valóságtartalmáról. A Bajnai-kormány idején, 2009-ben lefolytatott pályáztatás során
jellemzően frissen alapított cégek jutottak egyenként több százmillió forinthoz úgy, hogy a
tenderben előírt feltételeket nem teljesítették.
A Vegoline Kft. esetében ráadásul, a gépgyártó társaság tájékoztatása szerint, a szóban forgó
gépet le sem gyártották. Ezért különösen furcsa, hogy a hatóság – amelynek munkatársai
elvben személyesen is meggyőződtek a gépek meglétéről – igazolta a pályázó szabályszerű
eljárását, és szabad utat adott az elnyert összeg épp aktuális részleteinek kifizetésére. Az
általunk megvizsgált másik négy-öt cégnél is joggal feltételezhető, hogy hasonló jellegű
visszaélések történtek. A kérdéses pályázatok ügyében az MVH a Bajnai-kormány utolsó
hónapjában, 2010 májusában hirdetett győzteseket. Az ügyben érintett cégek közül például
a Vegoline Kft. 2009. november 20-án alakult, tíz nappal később már be is nyújtotta
pályázatát, és elnyerte a gépvásárlásra megszerezhető összeg maximumát, 1,6 millió eurót
(akkori árfolyamon nagyjából 432 millió forintot). A Vegoline Kft.-t a cég adószámának
jogerős törlése miatt azóta kényszertöröltette a cégbíróság.

A Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyészség tájékoztatása szerint az ügy feltárása azért
húzódott el, mert a nyomozást 2016. novemberében felfüggesztették, mivel
jogsegélykérelemmel éltek a román hatóságok felé. A kérdéses nem létező gépet ugyanis egy
román cég számlázta le a Vegoline Kft.-nek. A román cégről részleteket nem közölhetünk,
mert a szolnoki bíróság jelenlegi álláspontja szerint ezzel bűncselekményt követnénk el.

