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Tisztelt Elnök Úr! 

Az Alaptörvény 7. cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. 
törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igénylő kérdést kívánok benyújtani 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címzettje: Dr. Polt Péter, legfőbb ügyész 

Az írásbeli választ igénylő kérdés címe: "Az ELIOS ügyben milyen indokok alapján nem járt el 
megfelelően az ügyészség?" 

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

A hvg.hu  portálon  megjelent  „OLAF:  Magyarországon  csalják  el  az  uniós  pénzek  legnagyobb
hányadát„ című cikk a következőkről értekezik:

„Természetesen  nem  minden  szabálytalan  felhasználás  jelent  visszaélést,  ám  Magyarország
esetében  mindkettő  aggasztó  méreteket  ölt.  Az  OLAF  összesítése  alapján  2015–2019  között  a
strukturális és beruházási alapokból kifizetett EU-támogatások összegének 3,93 százalékánál tettek
ajánlást büntetésre (ez alapesetben a kifizetett pénz visszaszedését jelenti, az összeget aztán más
célra  felhasználhatja  az  ország).  Ezzel  toronymagasan  Magyarország  az  első  ezen  a  listán,  a
második helyen szereplő Szlovákia esetében 0,53 százalék ez az arány. Az uniós átlag pedig 0,36
százalék – a magyar eredmény tizede.

Az  eredmény  nem  különösebben  meglepő,  hiszen  az  OLAF-jelentések  évről  évre  ugyanerre  az
eredményre jutnak. Sőt, az arány növekszik, hiszen egy évvel korábban még 3,84 százaléknál tártak
fel szabálytalanságokat.

Nem meglepő, hogy nálunk zárult a legtöbb vizsgálat (ebben az időszakban 43) a visszafizetésre tett
ajánlással – az unió 28 tagországában összesen 235 ilyen döntés született, a második helyen itt a
románok szerepelnek, negyvennel.

Szlovákia vezeti  azt a listát,  amely azt  összesítette,  hogy a feltárt  szabálytalanságok összesen a
kifizetések  mekkora  hányadát  érintették.  Náluk  21,03  százalék  volt  ez  az  arány,  nálunk  1,41.
Összesen 485 millió eurónyi támogatásnál javasolt büntetést a hivatal, amely 181 vizsgálatot zárt le
és 252 ajánlást tett.



Az OLAF-eljárások fényében érdekes, hogy a nemzeti hatóságok (az ügyészség) az ajánlások közül
hány esetben emeltek vádat. Magyarországon ez az arány 47 százalék – 18 ügyben nem jutott el
idáig az ügy.”

Az index.hu portálon megjelent „A legfőbb ügyészség szerint az OLAF-nak semmihez nincs joga,
de azért követi az ajánlásait” című cikk a következőket közli:

„Az  OLAF  egyre  többször  olyan  ügyben  tesz  igazságügyi  ajánlást,  amelyben  már  folyik
Magyarországon nyomozás – közölte az LÜ. Az OLAF az uniós pénzekkel összefüggő adminisztratív
szabálytalanságokat  vizsgálja,  büntetőjogi  tényállást  nem állapít  meg,  bűnügyi  bizonyítást  nem
végez. Erre sem felhatalmazása, sem pedig eszköze nincs.

A magyar ügyészség – bár erre nincs törvényi kötelezettsége – a protokollnak megfelelően az OLAF
igazságügyi  ajánlása  nyomán  valamennyi  esetben  elrendelte  a  nyomozást,  ha  pedig  már
folyamatban volt, akkor az OLAF ajánlását az ügy irataihoz csatolták, és abban értékelték.”

Kérdezem Önt:

Az ELIOS ügyben milyen indokok alapján nem járt el megfelelően az ügyészség?
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