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A 2018 . február hó 22. napján, K/19973 számon bejelentett „Hány ügyben fordul t
mindeddig az OLAF az ügyészséghez? Ennek nyomán hány esetben rendeltek el
nyomozást, továbbá hány esetben történt vádemelés?” című, írásbeli választ igényl ő
kérdéseire az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42.§-ának (9) bekezdése
alapján a következőket hozom szíves tudomására .

Kérdéseinek megválaszolásához Képvisel ő Urat elöljáróban arról tájékoztatom, hogy a z
Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) kétféle módon kezdeményezheti a magyar
hatóságoknak büntetőeljárás lefolytatását:
— ajánlással : az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról,
valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Eurato m
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésér ől szóló, az Európai Parlament és a Tanács
883/2013/EU, Euratom rendeletének 11 . cikke alapján az OLAF fő igazgatója ajánlást tehet a
tagállamok igazságügyi hatóságainak büntetőeljárás lefolytatására .
— jelzéssel : vizsgálatot lezáró jelentés hiányában is — mert nem indult vizsgálat vagy az mé g
nem fejeződött be — az OLAF főigazgatója dönthet úgy, hogy a rendelkezésére áll ó
információt megküldi az érintett tagállam illetékes hatóságának, hogy szükség esetén, a
nemzeti szabályozás alapján megtehesse a megfelel ő intézkedéseket .

2012. óta az OLAF összesen 36 igazságügyi ajánlást és 4 jelzést tett a Legfőbb Ügyészség
felé. Valamennyi esetben az ügyészség elrendelte a nyomozást, illetve amennyiben má r
folyamatban volt a nyomozás, az OLAF ajánlását a nyomozás irataihoz csatolták és abba n
értékelték .

2012. évet megelőzően a fent hivatkozott, az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU ,
Euratom rendeletének 11 . cikke szerinti ajánlásokat az OLAF nem tett, a külső vizsgálatot
lezáró jelentéseit csak továbbította a magyar igazságügyi hatóságoknak . 2010. évben ilyen
jelentést az ügyészség nem kapott, 2011 . évben egy esetben érkezett zárójelentés .

Az ajánlások vagy jelzések alapján folytatott nyomozások eredményeként 2012 . évtől a mai
napig összesen nyolc ügyben emelt vádat az ügyészség . Ezen ügyek közül ezidáig egy ügyben
jogerős marasztaló ítélet született, további egy ügyben pedig nem jogerős marasztaló ítélete t
hozott a bíróság . Nyolc ügy vádemelés nélkül, a nyomozás megszüntetésével zárult .
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A 2011 . évben érkezett zárójelentés kapcsán folytatott büntet őeljárás vádemeléssel, maj d
2016. június 24. napján jogerős, bűnösséget megállapító ítélettel zárult .

Az alábbi táblázatok valamennyi, 2012 . óta érkezett ajánlás és jelzés kapcsán folytatot t
büntetőeljárások alapadatait tartalmazzák . A magyar büntet őeljárásokban az ügyek ne m
kapnak megnevezést, csak iktatószámot, ezért a táblázatokban az egyes ügyek a tárgyu k
megjelölésével kerültek feltüntetésre .

Ajánlások :

201 2
OLAF ügyszám ügyész i

intézkedés
eljárás állása projekt megjelölése ügy tárgy a

OF/0809/2010/Al nyomozás
elrendelés

nyomozás
megszüntetv e
2014 .04 .18-án

nem köthető konkrét
projekthez

az

	

Európa i
Élelmiszerbiztonság i
Hatóságtól

	

jogosulatlanu l
felvett

	

utazás i
költségtérítése k
vonatkozásában

	

elkövetett
csalás bűntette

OF/2009/0494 nyomozás
elrendelés

vádemelé s
2014 .11 .12-én
elsőfokú

	

ítélet
2016 .04 .29-én ,
jogerő s

	

ítélet
2016 .12 .01-én

GOP-1 .1 .1/08 .1 -
2008-0032 ,
GOP-2 .1 .1-09/A-
2009-1788

nyomdaipari

	

gépek
beszerzésének

	

uniós
támogatásáva l
összefüggésben

	

elkövetett
költségvetési csalás bűntette

201 3
OLAF ügyszám ügyész i

intézkedés
eljárás állása projekt megjelölése ügy tárgya

OF/2011/0288/B4 nyomozá s
elrendelés

vádemelés
2016 .09 .29-én

EMVA vissza nem
térítendő támogatás

erdészeti

	

munkagépek
beszerzésére benyújtott unió s
támogatással összefüggésbe n
elkövetett

	

költségvetés i
csalás bűntette

201 4
OLAF ügyszám ügyészi

intézkedés
eljárás állása projekt megjelölése ügy tárgy a

OF/2012/1098/B4 nyomozás nyomozás KMOP-5 .2 .2/A-2008- Budapest Szíve projekthe z
elrendelés megszüntetve 001 kapcsolódó tervezési

2017 .05 .23-án szerződésekkel kapcsolatos
költségvetési csalás

OF/2012/1164/B4 nyomozás vádemelés GOP-2 .21 .2-08/D- orvosi diagnosztikai
elrendelés 2017 .03 .30-án 2008-0030 eszközök támogatott

beszerzésével kapcsolatos
költségvetési csalá s

OF/2009/0494/B4 nyomozás nyomozás GOP-1 .1 .1/08/1-2008- állatgyógyászati terméke k
elrendelés megszüntetve 0032 kifejlesztésének uniós

2016 .10 .19-én GOP-2 .1 .1- finanszírozásával kapcsolato s
09/A2009/1788 költségvetési csalás bűntette

OF/2012/1 134/B4 nyomozás nyomozás GOP-2 .1 .1-09/A- támogatott
elrendelés megszüntetve 2009/1338 gépbeszerzésekke l

2017 .02 .21-én kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntett e
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OF/2011/0988/B4 folyamatban
lévő
nyomozásho z
megküldve

vádemelés
2015 .09 .11-én

nem köthető konkré t
projekthez

valótlan tartalmú egysége s
területalapú támogatás iránt i
kérelmek benyújtásáva l
elkövetett költségvetés i
csalás bűntette

OF/2012/1136/B4 nyomozá s
elrendelés

nyomozás
megszüntetve
2015 .02 .17-én

EMOP-3 .2 .1/C-09-
2009-0003

Bodony község belterület i
vízrendezésének uniós
támogatásával kapcsolatba n
elkövetett költségvetés i
csalás bűntett e

OF/2011/0708/B4 nyomozás
elrendelés

nyomozás
folyamatban

166

	

település i
önkormányzat
játszótérfejlesztési
projektje

166 települési önkormányzat
játszótérfejlesztéséve l
kapcsolatos költségvetési
csalás bűntette

201 5
OLAF ügyszám ügyészi

intézkedés
eljárás állása projekt megjelölése ügy tárgy a

OF/2014/1138/B4 folyamatban vádemelés DAOP-2 .1 .1/J-12- A „Szegedi Vadaspark”
lévő 2017 .11 .16-án 2012-0046 interaktív látogató -
nyomozáshoz tájékoztató rendsze r
megküldve kiépítésével kapcsolatos

költségvetési csalás bűntette
OF/2012/1342/Al nyomozás

elrendelés
nyomozás
folyamatban

nem

	

köthető

	

konkré t
projekthez

EP képviselők
költségtérítéséve l
kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntette

OF/2014/0418/B4 nyomozás vádemelés GOP-1 .3 .1-11/A2011- támogatott
elrendelés 2017 .04 .24-én 0165 szoftverfejlesztésse l

kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntett e

OF/2013/0141/B4 nyomozás nyomozás dél-balatoni

	

régió megyei integrált közösség i
(OF/2013/1355/B4) elrendelés folyamatban EMVA projektjei ,

Nemzet i
Diverzifikáció s
Program

terek felújítására, valamin t
munkagépek beszerzésér e
nyújtott unió s
támogatásokka l
összefüggésben elkövetett
költségvetési csalás bűntett e

OF/2011/0357/B4 nyomozás nyomozás VOP-1 .1 .1-2008-0018 Nemzeti Fejlesztési
elrendelés folyamatban Ügynöksé g

kapacitásbővítéséve l
kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntette

OF/2010/0863/B4 nyomozás nyomozás KÖZOP .

	

2 .1 .0-07- települési önkormányzatok ,
elrendelés folyamatban 2008-0002 valamint a GYSEV Zrt .

KÖZOP-2 .5 .0-09- építési beruházásaival és
2010-0001 közbeszerzés i
NYDOP-2009-3 .2 .1/B- tanácsadásaival kapcsolato s
09-2009-0007 költségvetési csalás bűntette
KÖZOP-2 .5 .0-09-11-
2011-000 5
KEOP-1 .2 .0 ./ 1 F
KEOP-7 . 1 .3 .0/B-2008 -
000 1
TÁMOP-3 .1 .3-11 /2-
2012-0009
KEOP-5 .5 .0/B/ 12-
2013-020 6
DDOP-4 .1 .1 /E-13 -
2013-000 2
DDOP-4 .1 .1 /C-09-2f-
2012-000 2
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DDOP-4.1 .1 /C-09-2f-
2012-000 1
ÁROP-1 .A.5-2013 -
2013-0096
ÁROP-1 .A.6-2013 -
2013-003 4
NYDOP-3 .2 .1/B-2008 -
0009

OF/201 ]/1112/B4 nyomozás nyomozás KÖZOP

	

2 .1 .0-07- Nemzeti Infrastruktúra
elrendelés folyamatban 2008-0005 Fejlesztő Zrt .

KÖZOP

	

4-3 .0-08- infrastrukturális
2008-0002 projektjeivel kapcsolato s

költségvetési csalás b űntett e
OF/2013/0049/A3 folytatn i

rendelés
nyomozás
megszüntetve

VIDI,

	

SAKE ,
MOTILL, ARtSENSE,

kutatási programok unió s
támogatásáva l

2016 .11 .28-án eBEST

	

kutatási
projektek

összefüggésben elkövetett
költségvetési csalás bűntette

OF/2011/0945/B4 folyamatban vádemelés GOP-2 .1 .1-08/C-2008- csomagolástechnológia i
lévő 2017 .02 .06-án, 0037 gépsorok beszerzésére és a z
nyomozáshoz elsőfokú ítélet KMOP-1 .2 .1-09/B- ahhoz kapcsolód ó
megküldve 2018 .02 .20-án 2009-0029 informatikai fejlesztésr e

GOP-2 .1 .4-09/K-20 ] 0- nyújtott uniós
0069 támogatásokka l
GOP-2 .1 .1-10/C-2010- összefüggésben elkövetett
0044 költségvetési csalás bűntette
GOP-2 .1 .1-11 /B-2011 -
010 0
KMOP-1 .2 .1-11/B -
2011-003 4
GVOP-1 .1 .1-05/1 -
2005-12-0011 /5 . 0
G0P-2 .1 .2-08/D-2008 -
0080

201 6

OLAF ügyszám ügyészi
intézkedés

eljárás állása projekt megjelölése ügy tárgya

OF/2014/0047/B4 nyomozás nyomozás GOP-1 .3 .1-11/F-2013- fogászati berendezése k
elrendelés folyamatban 0050, támogatott beszerzéséve l

GOP-1 .3 .1-11/F-2013- kapcsolatos költségvetés i
0049, csalás bűntette
GOP-1 .3 .1-11 /F-2013 -
0035 ,
NYDOP .1 .3 .1 .-D -
11 /2011-0126
GOP-2 .1 .4 .-09/K-
2010-0056 ,
GOP-2 .1 .1 .11 /A-2011 -
1577 ,
GOP-2 .1 .1 .11 /A-2012 -
1066

OF/2015/0661 folyamatban nyomozás GOP-2 .1 .1-11/A-2011- támogatott
lévő ügyhöz folyamatban 1810, gépbeszerzésekke l
megküldve GOP-2 .1-09A-2010- kapcsolatos költségvetés i

0982, csalás bűntette
GOP-2 .1 .-11A-20] 1 -
1605 ,

OF/2012/0118/B4 folyamatban nyomozás KÖZOP-5 .1 .0-07- Alstom metrószerelvények
lévő ügyhöz folyamatban 2008-2001 beszerzésével kapcsolatban
megküldve elkövetett különfél e

bűncselekmények
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OF/2014/856/A3 nyomozá s
elrendelés

nyomozás
folyamatban

Marie

	

Curie

	

Kutatási
Ösztöndíjprogram

kutatási projekte k
személyzeti költségeivel ,
Marie Curie ösztöndíjakkal
kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntette

OF/2014/0674/B4 nyomozás nyomozás GOP .-2 .1 .1-11/B- gyógyturizmussa l
elrendelés folyamatban 2011-0250 kapcsolatos és más

GOP .-1 .1 .1-1 1-2012- weboldalak fejlesztésér e
0164
GOP-] .3 . l -11 /A-

irányuló projekttel
kapcsolatos költségvetés i

2012/0243 csalás bűntett e
KMOP-1 .2 .1 .11B -
2011-003 1

OF/2014/1030/B4 folyamatban nyomozás TÁMOP-3 .1 .3-11/2- természettudományo s
lévő ügyhöz folyamatban 2012-0009, oktatás és iskolai
megküldve TÁMOP-3 .1 .3-10/1-2, szaktantermek fejlesztésére

TÁMOP-3 .1 .3-11/1-2, irányuló program unió s
támogatásával
összefüggésben elkövetett
költségvetési csalás bűntett e

OF/2015/0123/B4 nyomozá s
elrendelés

nyomozá s
folyamatban

25/2008 . (II1 .7.) FVM
rendelet

	

alapján,

	

az
Európa i
Mezőgazdasági

	

és
Vidékfejlesztés i
Alapból

	

támogatott
kertészet-korszerűsítés

fiatal gazdák támogatásáva l
kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntette

OF/2015/152/Al nyomozá s
elrendelés

nyomozás
folyamatban

nem

	

köthető

	

konkrét
projekthez

Európai Gazdasági é s
Szociális Bizottsá g
költségtérítéseive l
kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntette

OF/2014/0568/B4 . folyamatban nyomozás GOP 2 .1 .1-09/K-2010- támogatott
lévő ügyhöz folyamatban 0028 gépbeszerzésekke l
megküldve GOP 2 .1 .1-11/B-2011- kapcsolatos költségvetés i

0071 csalás bűntette
GOP 2 .1 .1-11/B-2011 -
0092
GOP 2 .1 .1-11/B-2012 -
0022
GOP 2 .1 .1-11/B-2012-
0022

OF/2014/1330/B4 nyomozás nyomozás GOP-2 .1 .1 .-11/M mikrovállalkozások
elrendelés megszüntetve fejlesztésére irányul ó

2017 . 01 .20-án projekt uniós támogatásáva l
kapcsolatos költségvetés i
csalás bűntette

201 7
OLAF ügyszám ügyész i

intézkedés
eljárás állása projekt megjelölése ügy tárgy a

OF/2015/0034/B4 korábban
megszüntetett
ügyhöz újból i
elrendelés

nyomozás
folyamatban

KEOP-2012-5 .5 .0/A közvilágítás
korszer űsítésére nyújtott
uniós támogatássa l
kapcsolatban elkövetett
költségvetési csalás
bűntette
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OF/2015/0450/B4 folyamatban nyomozás KÖZOP .2 .1 .0-07-2008- halgazdálkodási projekt
lévő ügyhöz folyamatban 005, uniós támogatásáva l
megküldve KÖZOP .4-3 .0-08-2008- kapcsolatban elkövetett

0002, költségvetési csalá s
KÖZOP . 1 .1 .l -07-2008- bűntette
0002

OF/2015/1028/B4 nyomozás nyomozás

	

' GOP-1 .1 .1-11-2012-0464, kutatási-fejlesztés i
elrendelés folyamatban GOP-1 .1 .1-11-2012-0098, programokra igényelt

GOP-1 .1 .1-11-2012-0345, uniós támogatássa l
GOP-1 .1 .1-]1-2012-0190, összefüggésben
GOP-1 .1 .1-11-2012-0320, elkövetett költségvetés i
GOP-1 .1 .1-11-2012-0537, csalás bűntette
GOP-1 .1 .1-11-2012-0509 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0253 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0574 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0090 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0347 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0352 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0097 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0200 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0325 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0611 ,
GOP-1 .1 .1-1 l -2012-0348 ,
GOP-1 .1 .1-11-20] 2-0353 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0096 ,
G OP-1 .1 . l -11-2012-0196 ,
GOP-1 .1 .1-1 l -2012-0324 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0570 ,
G OP-1 .1 .1-11-2012-003 3 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0202 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0330,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0099 ,
GOP-1 .1 .1- l 1-2012-0201 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0025 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0363 ,
GOP-1 .1 .1-11-2012-0463 ,

OF/2016/0429/B4 folyamatban nyomozás GOP-2 .1 .1-10A/2010- mezőgazdasági és
lévő ügyhöz folyamatban 1120, építőipari gépe k
megküldve GOP-2 .1 .1-11A/2011- beszerzésére nyújtott

1605, uniós támogatással
összefüggésben
elkövetett költségvetés i
csalás bűntette

OF/2016/0428/B4 folyamatban nyomozás GOP-2 .1 .1-10A/2010- mezőgazdasági é s
lévő ügyhöz folyamatban 1120, építő ipari gépek
megküldve GOP-2 .1 .1-1 lA/2011- beszerzésére nyújtott

1605, uniós támogatássa l
összefüggésben
elkövetett költségvetés i
csalás bűntette

OF/2015/1377 nyomozás nyomozás GOP-1 .1 .1-1 I-2012-0243 napelemek fejlesztésére
elrendelés folyamatban szolgáló vákuumkamra

megépítésére nyújtott
uniós támogatásra
elkövetett költségvetés i
csalás bűntette
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Jelzések :

OLAF ügyszám ügyészi eljárás állása projekt ügy tárgya
intézkedés megjelölése

OF/2015/0515/A2 nyomozás
elrendelés

nyomozá s
folyamatban

nem

	

köthető
konkrét
projekthez

Európai Beruházási Bankot
érintő csalás kísérlet e
kapcsán közokirat-hamisítás
és pénzmosás bűntette

OF/2015/1251/01 nyomozá s
elrendelés

nyomozás
megszüntetve

nem

	

köthető
konkrét

baromfi termelői csoport
szövetkezetnek nyújtot t

2017 .04 .12-én projekthez támogatással kapcsolato s
költségvetési csalás b űntett e

OF/2014/0680/B4 folyamatban nyomozás KEOP-7 .1 .3 .0/B- települési önkormányzato k
lévő folyamatban 2008-0001, építési beruházásaival é s
nyomozáshoz KEOP-1 .2 .0 ./lF, közbeszerzés i
megküldve KÖZOP-2 .5 .0-09- tanácsadásaival kapcsolato s

11-2011-0005, költségvetési csalás bűntette
KÖZOP-2 .5 .0 .09 -
2010-0001 ,
KÖZOP-2 .1 .0 .07 -
2008-0002 ,
NYDOP-2009 -
3 .2 .1/B-09-2009 -
0007 ,
KEOP-7 .1 .3 .0/B -
2008-000 1

OF/2009/0514/B4 folyamatban vádemelés GOP-1 .3 .1-08/]- állatéletmód-program
lévő 2015 .12 .23-án 2008-2010 kifejlesztésére felvett unió s
nyomozáshoz támogatással
megküldve összefüggésben elkövetett

költségvetési csalás bűntette

Kérem Képviselő Urat, hogy válaszomat elfogadni szíveskedjék .

Budapest, 2018 . március hó Q apjá n
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