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Miután az Európai Bizottság szabálytalan közbeszerzéseket tárt fel az előző Gyurcsány vezette
kormány alatt, a 2007-ben kezdődött uniós gazdasági ciklus ellenőrzésekor, Magyarországot
összesen 18 milliárd forint visszafizetésére kötelezik. A kifogásolt ügy az EMIR-projekt, amely a
Gyurcsány alatti uniós költségvetés magyarországi pénzeinek informatikai kezeléséért felelt. A
vizsgálatok során kiderült, hogy a felelős állami szervek a Welt 2000 Kft. részére a
közbeszerzési szabályokat súlyosan megsértve, a magyar állam érdekeivel ellentétes módon
juttatták el üzleti köröknek annak az informatikai rendszernek a működtetését, amely 12 ezer
milliárd forintot kezelt.

Az idézett dokumentumban az olvasható, hogy 2003. július 25. és 2008. december 31. között
sorrendben a Miniszterelnöki Hivatal, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) összesen nyolc vállalkozási szerződést kötött a Welt 2000 Kft.-vel az EMIR
(egységes monitoring- és informatikai rendszer) megalkotására, működtetésére, valamint
továbbfejlesztésére. Ezek teljesítése egészen 2015 decemberéig tartott.

A megkötött nyolc szerződésből hármat Heil Péter írt alá, aki 2002-2007 között az NFÜ és
jogelődje elnökhelyettese volt, majd dolgozott több minisztériumban és a Miniszterelnöki
Hivatalban is. A 2010-es kormányváltás után tanácsadási igazgató lett az Altus Zrt.-nél, amely
Gyurcsány Ferenc volt kormányfő, a DK elnöke és felesége, Dobrev Klára üzleti érdekeltségébe
tartozik. Dobrev Klára 2002-től ugyancsak az NFÜ jogelődjének elnökhelyettese volt 2004
augusztusáig.

Az Origo emlékeztetett: Gyurcsány Ferenc felesége nem pusztán „mezei” elnökhelyettese volt
az NFÜ jogelődjének, hanem alá tartozott a monitoring-módszertani főosztály, amely az egész
EMIR-t gondozta. Emellett az illetékes tárcaközi bizottság 2003-as és 2004-es üléseiről készült
jegyzőkönyvek tanúsága szerint az EMIR-ről szóló napirendi pontok témafelelőse mindig
Dobrev Klára volt.

A portál felhívta a figyelmet arra is, hogy a visszafizetendő összeg azért 18 milliárd forint, mert a
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Welt 2000 Kft. – amely 2004-ben megkapta az EMIR továbbfejlesztési jogát – a 2004-es indulás
óta ekkora összegre kapott megrendelést.

Fontos tényező az ügyben az is, hogy a Welt 2000 Kft. többségi tulajdonosa és ügyvezetője az
azóta elhunyt Komáromi András volt, aki az NFÜ-vel és jogelődjével való összeborulás idején a
kőbányai önkormányzat MSZP-s képviselőjeként tevékenykedett. Érdekesség, hogy Komáromi
2006 elején ugyan kiszállt a vállalkozásból, de az EMIR-nek továbbra is jogtulajdonosa maradt.
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