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Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2 .
melléklet 43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldö m
Szabó Tímea (független) országgyűlési képviselő „Tervezik-e nyilvánosságra hozni a több i

OLAF-tól érkezett jelentést is, ahogy azt tették a 4-es metró esetében?” című, K/13898. számú
írásbeli választ igénylő kérdésére adott válaszomat.

Tisztelettel :

Kövér László Elnök Úr
részére
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MINISZTERELNÖKSÉG

Szabó Tímea országgyűlési képviselő részére

Budapest

2017. február 28 .
PARLF-MIN/43/ 2 (2017 )

Tisztelt Képviselő Asszony !

Az Országgyű lésről szóló 2012 . évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak

szerint a hozzám intézett, „Tervezik-e nyilvánosságra-hozni a többi OLAF-tól érkezett jelentés t
is, ahogy azt tették a 4-es metró esetében?” című , K/13898 . számú írásbeli kérdésére az

alábbi választ adom .

Tájékoztatom Képviselőtársamat, hogy az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF )

létrehozásáról szóló 1999/352/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat 2 . cikk (1)

bekezdése alapján az OLAF a Bizottságra ruházott hatásköröket gyakorolva külső
igazgatási vizsgálatokat hajt végre - a tagállamokban, harmadik országokban és a

nemzetközi szervezeteknél - a csalások, a korrupció és az Európai Unió pénzügy i

érdekeit károsító minden más jogellenes cselekedet, valamint az Unió rendelkezéseinek

bármilyen cselekedet vagy intézkedés általi megsértése elleni küzdelem meger ősítése

céljából. Ennek alapján az OLAF bármilyen olyan fejlesztést vizsgálhat, amelyben unió s

forrás kerül felhasználásra .

A 2007-2013 programozási id őszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a z

Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatáso k

felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 . (I. 28.) Korm. rendelet alapján az érintett

Irányító Hatóság dönthet úgy, hogy további vizsgálatokat rendel el, vagy pedig az OLAF

jelentés alapján szabálytalansági eljárás lefolytatása nélkül írja el ő a követelést a

kedvezményezett számára . Hozzáteszem, amennyiben az OLAF jelentése alapján

bűncselekmény elkövetésének gyanúja merül fel, az OLAF megteszi a szükséges

feljelentést hivatalból .

Mint ahogy azzal bizonyára Ön is tisztában van, az OLAF jelentés főszabály szerint ne m

nyilvános, annak közzétételére 1049/2001/EK rendelet 4 . cikk (2) bekezdése értelmében

csak nyomós közérdek fennállása esetén van lehetőség, a személyes adatok védelméne k
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szigorú betartása mellett. Tájékoztatom, hogy a 4-es metróról szóló jelenté s

nyilvánosságra hozatalát megelőzően a Kormány egyeztetett az OLAF képvisel őivel és a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökével . Meggyőződésem,

hogy Képviselőtársam szerint is nyomós közérdeknek minősül 166 milliárd forint

meglovasítása .

Tájékoztatom, hogy a Kormány csak tájékoztató jelleggel kapja meg a jelentéseket .

Konkrét kérdéseivel kapcsolatban javaslom, hogy forduljon az OLAF-hoz .

Tisztelettel :

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3 . Telefon . (06 1) 795 3079 Fax : (06 1) 795 0462
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