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2017. évi . . . törvény

az OLAF Magyarországot érint ő vizsgálataival kapcsolatos jelentések nyilvánosságána k
biztosítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes

törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésér ő l, valamint
egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004 . évi XXIX. törvény

módosításáról

1. §

Az európai uniós csatlakozással összefügg ő egyes törvénymódosításokról, törvényi
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004 . évi XXIX. törvény a következő 125/A. §-sal egészül ki :

„125/A. § (1) Az OLAF Koordinációs Iroda minden év január 15-ig az el őző évre
vonatkozó összefoglalót készít a 125. § c) pontjában meghatározott jelentések, valamint a
130. § e) pontja szerinti tájékoztatók tartalmáról .

(2) Az európai uniós források felhasználásáért felel ős miniszter az általa vezetett minisztérium
honlapján az információszabadságról szóló törvény megfelel ő alkalmazásával elektronikusan
közzéteszi :

a) a 125 . § i) pontja szerinti nyilvántartás adatait ,

b) a 125/A. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elkészített összefoglalót, tovább á

c) – hiteles magyar fordításban is – az OLAF-nak az általa végzett küls ő ellenőrzés alapján
készült jelentését és az OLAF ajánlásaira adott választ.”

(3) A (2) bekezdés alapján közzétett adatok a honlapról 5 évig nem távolíthatók el .

2 . §

(1)Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az európai uniós csatlakozással összefügg ő egyes törvénymódosításokról ,
törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérő l, valamint egyes törvényi rendelkezések
megállapításáról szóló 2004 . évi XXIX . törvény 125 . § j) pontja .



INDOKOLÁ S

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az OLAF Magyarországot érint ő vizsgálataival kapcsolatos jelentések nyilvánosságána k
biztosítása érdekében az európai uniós csatlakozással összefügg ő egye

s törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezésérő l, valamint
egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004 . évi XXIX. törvény

módosításáról szóló törvényjavaslathoz

Az Európai Unió intézményei kiemelten fontosnak tartják a hatékony fellépést a csalás, a
korrupció, valamint az Unió pénzügyi érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenység
ellen. Az Európai Unió Bizottsága saját szervezete keretei között hozta létre a visszaélése k
kivizsgálásának feladatát ellátó Európai Csalás Elleni Hivatalt (OLAF) . A Bizottság
folyamatosan fejfeszti a csalás elleni fellépés eszközeit .
2013. október 1-től új kötelező és közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabály lépett hatályba,
amely az OLAF a vizsgálati tevékenységeit, a tagállamok érintett szerveivel való kapcsolatá t
részletesen szabályozza. E rendelet megerősíti, hogy minden tagállamban működnie kell egy
kapcsolattartó pontnak

Az OLAF tevékenysége nem a tagállami igazságszolgáltatás és hatósági feladato k
helyettesítésére, kiváltására irányul, nem arról szól, hogy a tagállami szervek helyett magára
vállalja a jogellenes cselekmények féltárását és üldözését . Az OLAF fellépésének és a
tagállami szervezetek munkájának közös célra kell irányulniuk .

Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunk idején már létrejött egy magyar koordináció s
szervezet OLAF Koordinációs Iroda néven. Az uniós támogatásokkal kapcsolatosan felmerül t
visszaélések egyre gyakoribb híre ellenére a magyar közvélemény mégis rendkívül kevé s
információhoz fér hozzá, és e kevésért is külön jogi procedúrákkal jut hozzá . Ugyanakkor
ezen információk összességével egy szervezet „hivatalból” rendelkezik .

A korrupció elleni fellépés eszköztárában fontos szerepe van a nyilvánosságnak . A jelen
törvényjavaslat nem tesz mást, mint módot ad arra,' hogy közérdekű adatokat bárki
közvetlenül megismerhessen .

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

OLAF Koordinációs Iroda az Európai Unió pénzügyi érdekeit sért ő szabálytalanságokró l
statisztikai célú nyilvántartást vezet, amely személyes adatot nem tartalmaz . A törvény
hatálya alá tartozó valamennyi szervezet köteles az OLAF Koordinációs Irodát tájékoztatn i
arról, ha az OLAF nála helyszíni ellenőrzést végzett, e szervhez az OLAF közvétlenü l
megkeresést intézett, s arról a válaszról is, amelyet a megkeresésre küldtek . Az OLAF
Koordinációs Iroda köteles ezekb ő l az adatokból összefoglalót készíteni .

A törvényjavaslat új kötelezettségként előírja, hogy az európai uniós források felhasználásáér t
felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján az információszabadságról szól ó
törvény megfelelő alkalmazásával elektronikusan tegye közzé a nyilvántartott statisztika i
adatokat, valamint az OLAF Koordinációs Iroda által készített összefoglalót . Ha az OLAF
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— arra irányuló gyanú fennállása esetén, hogy csalást, korrupciót vagy az Unió pénzügy i
érdekeit sértő bármely más jogellenes tevékenységet követtek el — vizsgálatot indított egy
tagállamban, a jelentést és az ajánlásokra adott választ a jöv őben szintén kötelez ő
elektronikusan közzétenni .

A2.-hoz

Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz .

Hatályát veszti az a szabály, hogy az összefoglalót az OLAF Koordinációs Iroda csupán a z
adópolitikáért felelős miniszternek küldi meg .
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