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Kedves Judit,
A www.kurtos.info tovabbra is mukodik, es arrol sem kaptam megerositest hogy elkuldik nekem a visszautalasi
bizonylatot.
Mint azt emlitettem, ugy ertesultem Tamas Sandor koreibol, hogy a dolgot megprobaljak elmaszatolni. Vagy csak
porhintes hog yvisszautaljak a penzt, vagy levonjak egy masik palyazatbol, ilyesmiken gondolkodnak.
CSendesen megjegyzem, nem ertem, miert nem azt koveteltek, hogy a penzt az eredeti celokra forditsak, de
mindegy.
Amennyiben ket heten belul ezek a problemak nem rendezodnek, kenytelen leszek rendorsegi feljelentest tenni, es
parlamenti interpellaciot kerni egy ellenzeki parttol. A leheto legsurgosebben kovetelem a jogserto allapot
megszunteteset, feljelentesem arra a bizonyos Kerekes Sandorra is ki fogom terjeszten, akie a domaini. Higyje el,
nem eri meg engem felrevezetni, mert nagyon visszaut.
Peter
______________________________ _______
Dr. Peter HANTZ
Biophysicist
+41-79-9552687
+36-30-3872116
+40-722-824515
+49-176-28644098
www.hantz.hu
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2017-04-25 18:15 GMT+02:00 Almási Judit <judit.almasi@bgazrt.hu>:
Tisztelt Hantz Péter Úr!

A 3248/2016 sz. támogatási szerződéssel kapcsolatos, BGA Zrt.-hez beérkezett megkeresésével
kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk:
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. célja, hogy Magyarország nemzetpolitikájával összhangban, a
Nemzetpolitikai Államtitkárság által összehangolt törekvéseknek megfelelően a Bethlen Gábor Alap
által kiírt pályázatok lebonyolítását teljes körűen ellássa. Közös feladatunk a külhonban élő
magyarság szülőföldjén való boldogulásának, sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének
előmozdítása, a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése, az oktatás és a kultúra
támogatása.

Az általunk működtetett pályázati lebonyolító rendszer alapja mindezen elvek tiszteletben tartása. A
pályázatok lebonyolítása, értékelése, és a pályázatban foglaltak megvalósításának ellenőrzése
szigorú és átlátható rendszerben, a BGA Zrt.-re vonatkozó hatályos jogszabályokban és
szabályzatokban meghatározott módon történik.
Pályázati ellenőrzési elveink összhangban vannak az uniós és hazai pályázatok általános
irányelveivel, ugyanakkor a gyakorlatban tekintettel kell lennünk a nemzeti sajátosságokra is. A
kifizetések ellenőrzésekor a jogszabályi keretek között minden esetben saját eljárásrend keretében
részletesen megvizsgáljuk a támogatási szerződésben foglalt célok megvalósítását. Minden teljesítést
dokumentumokkal kell igazolni, melyek megfelelőségét szintén ellenőrizzük. A szerződésszerű
teljesítés alátámasztását igazoló bizonylatok alakisága, tartalma, mellékletei egyaránt szigorúan
meghatározottak, a szabályzatokban részletezett módon, az előírásokat a Támogatottak a
szerződéssel együtt megismerik. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztalunk a támogatási
szerződésben foglaltakhoz képest, azonnal felszólítjuk a szerződő felet a szükséges hiánypótlásra, s
amennyiben a rendelkezésére álló idő alatt ennek nem tesz hiánytalanul eleget, a nem elfogadott
támogatási összeget a BGA Zrt. visszaköveteli. A dokumentum alapú ellenőrzés mellett kiemelt
jelentőségű cégünknél a pályázati rendszer szúrópróbaszerű, dokumentum alapú utóellenőrzése,
valamint azok helyszíni ellenőrzésének intenzív gyakorlata.
A 3248/2016 sz. esetben a támogatási szerződésben és a kérelemben foglaltak ellenőrzése során
a BGA Zrt. eltérést tapasztalt a 2.2.2. pontban foglalt célok és a BGA Zrt. részére megküldött
bizonylatok között. Mivel a Támogatott nem a www.kurtos.eu honlapra töltötte fel a népszerűsítő
anyagokat, és ennek pótlása nem történt meg, a BGA Zrt. a 2.2.2 pont alapján elszámolni kívánt
250.000 forintot a Támogatottól visszaköveteli, melyről Önt, mint megkeresőt ezúton értesítjük.
Mivel a BGA Zrt. alapvető törekvése, hogy jogszabályokban meghatározott feladatát átláthatóan,
célszerűen és szakszerűen lássa el, rendkívül fontos számunkra minden javaslat, észrevétel,
beadvány. A BGA Zrt. minden beadványt belső szabályzatai alapján kivizsgál és megválaszol.
Tisztelt Hantz Úr, megköszönve cégünk megtisztelő megkeresését, kérjük tájékoztatásunk szíves
tudomásvételét.
Tisztelettel:

Almási Judit
belső ellenőrzési osztályvezető
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
1014. Budapest, Szentháromság tér 6.
Tel.: +36 1 795 3897
Mobil: +36 30 374 3035
E-mail: judit.almasi@bgazrt.hu

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett,

illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse
erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje,
abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy
azzal visszaélnie.
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