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Tisztelt Képviselő Úr!

A 2016 . június hó 3 . napján, K/10985 számon bejelentett „Mely 14 ügyben tett javaslatot a z
OLAF büntetőeljárás lefolytatására?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az
Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42 .§-ának (9) bekezdése alapján a
következőket hozom szíves tudomására .

A címbeli kérdésben tett állítás, amely szerint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) 1 4
ügyben tett javaslatot büntetőeljárás lefolytatására, az OLAF 2015 . évi jelentésében közölt
adatok félreértelmezésén alapul . A jelentés 26. oldalán található 18 . számú táblázat ugyan
valóban azt tartalmazza, hogy Magyarország esetében az OLAF 2015-ben 14 vizsgálatot
fejezett be ajánlással, ez az adat azonban nem jelenti azt, hogy mind a 14 ügyben tett ajánlás a
büntetőeljárás lefolytatására vonatkozott illetve, hogy azok mindegyikét az OLA F
fő igazgatója a Legfőbb Ügyészséghez intézte . Az OLAF ugyanis pénzügyi és adminisztratív
ajánlásokat is tehet .

Tájékoztatom Képvisel ő Urat, hogy az OLAF főigazgatója 2015 . évben 10 javaslatot tett a
Legfőbb Ügyészségnek büntetőeljárás lefolytatására .

1 .
A büntetőeljárások érdekeinek sérelme nélkül az említett 10 ügyben az alábbi tájékoztatás t
adhatom :

a) Az OLAF 2015. január 8 . napján kelt, OF/2011/0945/B4 . számú ajánlása a
Gazdaságfejlesztési Operatív Programból és a Közép-Magyarországi Operatí v
Programból finanszírozott, nyomdaipari és papíripari gépfejlesztésekkel összefügg ő ,
összesen 12 projektben tapasztalt visszaélésekre vonatkozott . A jelzett visszaélések
egy része tárgyában a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi B űnügyi
Igazgatósága 63015-529/2014 .bü. számon, különösen nagy vagyoni hátrányt okoz ó
költségvetési csalás bűntette miatt már nyomozást folytatott, ezért az ajánlás alapján ú j
nyomozás nem került elrendelésre, az OLAF által feltárt adatok ebben a
büntetőeljárásban kerültek értékelésre . A nyomozás jelenleg is folyamatban van,
gyanúsítotti kihallgatás még nem történt .
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b) Az OLAF 2015 . június 2 . napján kelt, OF/2013/0049/A3 . számú ajánlása az Európai
Unió által finanszírozott kutatás-fejlesztési programokba tartozó projektek miatt i
visszaélésekre vonatkozott . A jelzett visszaélések tárgyában a Nemzeti Adó- é s
Vámhivatal Közép-magyarországi B űnügyi Igazgatósága 60300-893/2011 .bü. számon
már folytatott korábban eljárást, amely megszüntetésre került . Az OLAF ajánlása
alapján a nyomozás továbbfolytatására került sor, amely jelenleg is folyamatban van ,
gyanúsítotti felelősségre vonás még nem történt .

c) Az OLAF 2015 . június 12. napján kelt, OF/2011/1112/B4 . számú ajánlása a Kohéziós
Alapból finanszírozott infrastrukturális projektekben (Szajol-Püspökladány i
vasútvonal felújítása, Záhony és térsége vasútvonalának felújítása) tapasztalt
visszaélésekre vonatkozott . Költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt a
nyomozást a Fővárosi Főügyészség 2015 . július 6 . napján elrendelte, az jelenleg i s
folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt .

d) Az OLAF 2015 . június 12 . napján kelt, OF/2010/0863/B4 . számú ajánlása különböző
operatív programok révén finanszírozott, egyes vidéki városok építési é s
infrastrukturális beruházásaival kapcsolatos visszaélésekre vonatkozott . Költségvetés i
csalás bűntettének gyanúja miatt a nyomozást a Fővárosi Főügyészség 2015 . július 6 .
napján elrendelte, az jelenleg is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás még ne m
történt .

e) Az OLAF 2015. június 12. napján kelt, OF/2011/0357/B4. számú ajánlása „Az
Európai Uniós Közbeszerzési és Koordinációs Egység Szakért ői állományának
kapacitásbővítése” című , uniós finanszírozású projekt során tapasztalt visszaélésekr e
vonatkozott . Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás b űntettének
gyanúja miatt a nyomozást a Fővárosi Főügyészség 2015. július 6. napján elrendelte ,
az jelenleg is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt .

Az OLAF 2015 . július 7. napján kelt, OF/2013/1355/B4 . számú ajánlása az Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott gépbeszerzésekkel kapcsolato s
visszaélésekre vonatkozott . Jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalá s
bűntettének gyanúja miatt a nyomozást a Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség
2015 . október 22 . napján elrendelte, az jelenleg is folyamatban van, gyanúsított i
kihallgatás még nem történt .

Az OLAF 2015 . szeptember 24 . napján kelt, OF/2013/0141/B4 . számú ajánlása az
Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, 12 Somogy megyei települé s
Integrált Közösségi Tér felújításával kapcsolatos visszaélésekre vonatkozott . Jelentős
vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt a nyomozást a
Kaposvári Járási és Nyomozó Ügyészség 2015 . október 22 . napján – az f) pontban
jelzett ajánlással együtt kezelve – elrendelte .

h) Az OLAF 2015 . október 28 . napján kelt, OF/2014/0418/B4. számú ajánlása az
Európai Fejlesztési Alapból finanszírozott, termék- és szolgáltatásfejlesztési
projektben tapasztalt visszaélésekre vonatkozott . Költségvetési csalás bűntettének
gyanúja miatt a nyomozást a Fővárosi Főügyészség 2015 . december 3 . napján
elrendelte, az jelenleg is folyamatban van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt .
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i) Az OLAF 2015 . december 4 . napján kelt, OF/2014/1138/B4 . számú ajánlása az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból megvalósított, „Flamingó mosolypark
látogatóbarát fejlesztése a szegedi Vadasparkban” című projektben tapasztal t
visszaélésekre vonatkozott . A jelzett visszaélések tárgyában a Nemzeti Adó- é s
Vámhivatal Dél-alföldi Regionális B űnügyi Igazgatósága 610003-695/2014 .bü .
számon már eljárást folytatott, ezért az ajánlás alapján új nyomozás nem kerül t
elrendelésre, az OLAF által feltárt adatok ebben a büntetőeljárásban kerültek
értékelésre . A nyomozás jelenleg is folyamatban van, amelyben eddig két gyanúsítot t
felelősségre vonása történt meg, akik jelenleg is el őzetes letartóztatásban vannak .

j) Az OLAF 2015 . december 18 . napján kelt, OF/2012/1342/Al . számú ajánlása egye s
európai parlamenti képviselők költségtérítéseivel kapcsolatos visszaélésekr e
vonatkozott . Költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt a nyomozást a Központ i
Nyomozó Főügyészség 2016. január 26 . napján elrendelte, az jelenleg is folyamatba n
van, gyanúsítotti kihallgatás még nem történt .

2 .
Valamennyi ügyben nyomozás van folyamatban .

3 .
Bár Képviselő Úr a kérdését általános jelleggel tette fel, az előző kérdések alapján csak arra
tudok következtetni, hogy Képvisel ő Úr az OLAF főigazgatója által tett ajánlások száma
alapján feltételezi, hogy - Magyarország ügyészségén kívül - mindenki szerint nag y
mértékben növekszik a magyarországi korrupció .

Az „Európában mindenki más” korrupcióérzékelésére vonatkozó feltételezését – úgy vélem,
érthető okból – nem tudom és nem kívánom szakmai alapon minősíteni. Arról viszont
egyértelmű felvilágosítást nyújthatok, hogy az OLAF által végzett vizsgálatok és ajánláso k
száma, valamint a magyarországi korrupció mértéke között nincs korreláció . Az OLAF
ugyanis az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelmére hivatott adminisztratív szerv, amel y
az Európai Unió költségvetésébő l kifizetett pénzeszközök kifizetésének és felhasználásának
szabályosságát vizsgálja, korrupciós ügyekben nem nyomoz, és nem végez vizsgálatot . Ennek
megfelelően büntetőjogi természetű ajánlásai is az Európai Unió költségvetésének sérelméve l
vannak összefüggésben, az ajánlások kivétel nélkül költségvetési csalás b űntettének gyanújára
utalnak, és az ajánlások alapján indult büntet őeljárások is költségvetési csalás miatt kerülnek
elrendelésre . Természetesen amennyiben a nyomozó hatóság az ügyben valamilye n
korrupciós cselekmény gyanúj át észleli, hivatalból megteszi a szükséges intézkedéseket, a z
OLAF főigazgatójának ajánlásaiból azonban a korrupció mértékére vonatkozó következteté s
nem vonható le .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2016. június hó 1 napján
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