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A 2018. február hó 8 . napján, K/19707 számon bejelentett „A nyomozás vagy annak
meghiúsítása a cél az Elios-ügyben?” című, írásbeli választ igénylő kérdésére az
Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 .§-ának (9) bekezdése alapján a
következőket hozom szíves tudomására .

A kérdésében hivatkozott, 2015 . évben indított nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti
Nyomozó Iroda Korrupciós és Gazdasági B űnözés Elleni Főosztálya 29022-44/2015 .bü .
számon folytatta le, gazdasági csalás bűntette, hivatali visszaélés bűntette, illetve
közbeszerzési eljárásban verseny korlátozására irányuló megállapodás b űntette miatt tet t
feljelentések alapján .

A nyomozó hatóság a nyomozást 2016 . május 25 . napján kelt határozatával a Be . 190.§ (1 )
bekezdésének a) pontja alapján megszüntette. A nyomozást megszüntető határozat ellen a
feljelentők által bejelentett panaszokat a Pest Megyei Főügyészség elutasította.

Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) főigazgatója 2017. december 22 . napján kel t
ajánlásában arra tett javaslatot, hogy Magyarország Ügyészsége az Elios Zrt . által
megvalósított, az Európai Kohéziós Alapból támogatott magyarországi közvilágítási projek t
kapcsán költségvetési csalás bűntette és ahhoz kapcsolódó bűncselekmények gyanúja miat t
indítson eljárást .

Az OLAF az uniós pénzekkel összefüggő adminisztratív szabálytalanságokat vizsgálja ,
büntetőjogi tényállást nem állapít meg, bűnügyi bizonyítást nem végez . Erre sem
felhatalmazása, sem pedig eszköze nincsen . Az OLAF vizsgálatának eredményéb ő l nem lehet
arra következtetni, hogy a megszüntetett nyomozás során a nyomozó hatóság vagy a
nyomozást felügyelő ügyészség mulasztást követett el, ezért az ügyben bels ő vizsgálat
lefolytatását nem tartom szükségesnek.
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A folyamatban lév ő nyomozás során elvégzett és tervezett nyomozati cselekményekr ő l — a
nyomozás érdekeire tekintettel — felvilágosítás nem adhatok, biztosíthatom azonban
Képviselő Urat, hogy az ügyészségnek nem célja a nyomozás eredményességéne k
meghiúsítása .

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2018 . február hói p napján
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