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Háttér és célkitűzés(ek)
Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni
védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló 2185/96/Euratom ,
EK rendelet előírja, hogy a nemzeti hatóságoknak kellő segítséget kell ny újtaniuk az Európai Bizottság –
különösen az Európai Csalás Elleni Hiv atal (OLAF) – számára az adott ország területén esedékes hely színi
ellenőrzések lefoly tatásához.
Minden uniós tagállam létrehozta a saját megközelítését a rendelet v égrehajt ásához. Így egy es uniós
tagállamok a megfelelő egy üttműködési modellekre v onatkozó példákat kezdtek keresni, hogy azokat a
nemzeti jogszabály aik keretein belül kiigazítsák.
E gy akorlat célja az ország területén a 21 85/96/Euratom, EK rendelet szerint lefoly tatott hely színi
ellenőrzések során az OLAF-v izsgálóknak történő segítségny újtás tíz lépésből álló bulgáriai modelljének
bev ezetése.
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A gyakorlat ismertetése
A 21 85/96/Euratom, EK rendelet 4. cikke előírja, hogy a tagállamok jogosultak részt v enni a terül etükön
lefoly tatott helyszíni ellenőrzéseken. A részvétel növeli annak esélyét, hogy sikeresen segítséget ny újtsanak
az OLAF-nak a lefoly tatott ellenőrzések előkészítésében, foly amatában és lezárásában.
A részv ételhez minden tagállam kijelöl egy szolgálatot („csalásellenes koordinációs szolgálat”) az OLAF-fal
v aló hatékony együttműködés és információcsere – többek között az operatív jellegű információk kicserélése
– érdekében. A Csalásellenes Koordinációs Szolgálat az az illetékes hatóság, amely – maga v agy más illetékes
hatóságokkal v aló kapcsolatfelv étel rév én – segítséget ny újt.
Bulgária Csalásellenes Koordinációs Szolgálata a köv etkezőképpen v ezette be a Bulgária területén
lefoly tatott hely színi ellenőrzések során az OLAF-v izsgálóknak történő segítségny újtás 1 0 lépésből álló
modelljét:
1. lépés – Inform ációk gy űjtése (azok körének bőv ítése)
A hely színi ellenőrzést mindig megelőzi az alkalmazott ellenőrzések tárgy áról, céljáról és jogalapjáról az
OLAF-nak küldött értesítés. Ezt a gazdasági szerep lők v égzik az Európai Közösségek pénzügy i érdekeinek
v édelméről szóló 2988/95/EK, Euratom rendelet értelmében. A hely színi ellenőrzés célja, hogy
bizony ítékot szolgáltasson az OLAF által lefoly tatott v izsgálathoz.
A hely színi ellenőrzésre v aló felkészülés érdekében a Csalásellenes Koordinációs Szolgálat (illetv e más
tagállamokban a kijelölt illetékes hatóság) első lépése az v olt, hogy saját információs adatbázisait ellenőrizte.
Az a cél, hogy bőv ebb információkat gy űjtsön egy adott gazdasági szereplőről ann ak kiderítéséhez, hogy
v annak-e rá v onatkozóan rögzített korábbi állítások, szabály talanságok v agy csalási ügy ek, többek között
büntetőeljárást előkészítő ellenőrzések v agy a tárgy alási szakot megelőző eljárás. Bulgária esetében a
Csalásellenes Koordináció s Szolgálat a Belügy minisztérium információs rendszereit használja a gazdasági
szereplőket lépviselő, érintett személyekre v onatkozó információknak (név , cím) az általános adatv édelmi
rendeletben foglalt szabályokkal összhangban történő gy űjtéséhez. A Csal ásellenes Koordinációs Szolgálat
ezenkív ül minden rendelkezésre álló adatbázist felhasznál, például többek között a cégny ilv ántartást.
Szükség esetén a Csalásellenes Koordinációs Szolgálat előzetesen felkeresi a gazdasági szereplő székhelyét az
összegy űjtött információk és a székhely hely ességének megerősítése céljából.
2. lépés – Résztv ev ők értesítése
Az ellenőrzés hatókörétől függően különböző nemzeti hatóságok v ehetnek részt a hatáskörüknek
megfelelően. A Csalásellenes Koordinációs Szolgálat előzetesen tájékoztatja ezeket az illetékes hatóságokat
annak érdekében, hogy szükség esetén segítséget ny újtsanak. Az értesíthető hatóságok közé tartozik az
Ügy észség (annak érdekében, hogy bűncselekmény esetén garantált legy en a részv étele) v agy a Pénzügy i
Felügy eleti Ügy nökség, amely abban az esetben intézkedhet, ha a gazdasági szereplő megtagadja az
egy üttműködést. A nemzeti hatóságokon kív ül a hely i rendv édelmi hatóságok is értesítést kapnak,
amenny iben szükség v an a segítségükre.
3. lépés – A tárgy alási szakot m egelőző eljárásra és a büntetőeljárást előkészítő
ellenőrzésekre v onatkozó inform ációk aktualizálása
Az 1 . lépés szerint gy űjtött információk újabb aktualizálására ebben a szakaszban kerül sor, hogy
kiterjedjenek a büntetőeljárást előkészítő ellenőrzések é s a tárgy alási szakot megelőző eljárás állására
v onatkozó új információkra is. A hely színi ellenőrzés hatással lehet a v izsgálatra, ezért e további információk
gy űjtéséhez a Csalásellenes Koordinációs Szolgálatnak szüksége lehet a felügy eletet gy akorló ügy ész
engedély ére.
4. lépés – Meghallgatás előkészítése
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A gazdasági szereplőkkel meghallgatást irány oznak elő, hogy lehetőséget kapjanak álláspontjuk
előterjesztésére, v alamint az ügy szempontjából relev áns információk megszerzése érdekében. A
Csalásellenes Koordinációs Szolgálat előzetes értesítést intéz a gazdasági szereplőhöz, az értesítésben közli a
meghallgatás dátumát, helyét és ny elvét, az ügy véd jelenlétének lehetőségét, v alamint a gazdasági szereplő
által beny újtandó, szükséges dokumentumokat. A meg hallgatás előkészíthető az irány ító hatóság
segítségév el, v agy a projekt finanszírozásáért felelős közreműködő szerv ezet segítségév el.
5. lépés – Hely színi ellenőrzési terv
A hely színi ellenőrzés minden egyes lépését körültekintően megterv ezik, és azokat a „hely színi ellenőrzési
terv ” elnevezésű, az OLAF terv ének megfelelő belső dokumentumba foglalják. Ezt a terv et belső csatornákon
tov ábbítják a belügy miniszternek.
6. lépés – A hatóságok közötti m unkaértekezlet
Az ellenőrzés előtt az OLAF v izsgálati munka csoportja találkozik a csalásellenes koordinációs szolgálat
21 85/96/Euratom, EK rendelet szerinti segítségny újtásért felelős képv iselőiv el. A Csalásellenes
Koordinációs Szolgálat ekkor terjeszti elő és v itatja meg az előkészületeket, a megszerzett informác iókat és a
hely színi ellenőrzési terv et. Szükség esetén más hatóságok képv iselői is jelen v annak.
7 . lépés – A hely színi ellenőrzés m egkezdése Logisztika
A Csalásellenes Koordinációs Szolgálat biztosítja a hely színi ellenőrzés zav artalan megszerv ezéséhez
elengedhetetlen logisztikát, többek között a szállítást, az informatikai kapacitást, a fordítási szolgáltatásokat
és az értékeléshez szükséges összes any agot. A Csalásellenes Koordinációs Szolgálat szakértői a
21 85/96/Euratom, EK rendelet 4. cikke szerint részt v esznek a terv ezett tev ékeny ségekben.
8. lépés – A hely színi ellenőrzés alapv ető tev ékeny ségei
Az ellenőrzés során a Csalásellenes Koordinációs Szolgálat szakértői foly amatosan kapcsolatban állnak a
Pénzügy i Felügyeleti Ügy nökséggel, az Ügy észséggel, a bűnügy i és a hely i rendőrséggel annak érdekében,
hogy gy orsan reagáljanak oly an esetekben, ha a gazdasági szereplő megtagadja v agy megkísérli
megakadályozni az ellenőrzést. A Csalásellenes Koordinációs Szolgálat szakértője – a Belügy minisztérium
rendszereiben tárolt információkhoz való hozzáférésre jogosító engedélly el – közv etlen támogatást ny újt a
v izsgálati munkacsoportnak. Az ellenőrzésnek ebben a szakaszában mindenféle információ gyűjthető, többek
között számítógépes adatok, költségv etési és számv ite li dokumentumok, a projekthez tartozó
dokumentációk, v alamint az áruk jellegére és menny iségére v onatkozó fizikai ellenőrzések v égezhetők.
9. lépés – A hely színi ellenőrzésben v aló részv étel , a hely színi ellenőrzés lezárása
A Csalásellenes Koordinációs Szolgálat szakértői a 21 85/96/Euratom, EK rendelet 4. cikke szerint aktív an
részt v esznek a hely színi ellenőrzésben. Aláírják az OLAF -v izsgálók által készített jelentéseket. Az uniós
források kezeléséért felelős nemzeti szerv képviselői is aktív an részt v e sznek az ellenőrzésben és aláírják az
OLAF jelentéseit. A hely színi ellenőrzés akkor zárul le, amikor a nemzeti és az uniós jogszabály ok szerint
minden bizony íték összegyűlt, és minden dokumentáció (például a megállapításokat rögzítő jegyzőköny v ek,
a személy ek ny ilatkozatai stb.) szöv egezése és aláírása megtörtént.
10. lépés – Végső elem zés és v isszajelzés
A hely színi ellenőrzés lezárását követően az OLAF v izsgálati munkacsoportja és a Csalásellenes Koordinációs
Szolgálat értekezletet tart, amely en ismertet ik az eredmény eket. A szakértők megv itatják a hely színi
ellenőrzés eredmény eit, a lehetséges akadály okat és a tökéletesítési lehetőségeket.
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Egyedi jellemzők
Ez a gy akorlat strukturált megközelítést alkalmaz a 21 85/96/Euratom, EK rendeletben előírt hely színi
ellenőrzés során az OLAF-v izsgálóknak történő segítségnyújtásra. Azért emelkedik ki a hasonló gy akorlatok
közül, mert hatékony segítségnyújtást biztosít már attól kezdve, hogy az OLAF-v izsgálók értesítést küldenek
a terv ezett hely színi ellenőrzésről, egészen a nemzeti hatóságok bev onásáig és a hely színi ellenőrzés
lezárásáig. A Csalásellenes Koordinációs Szolgálat által a szóban forgó gy akorlatot kidolgozó o rszágban az
elmúlt tíz év ben készített év es jelentések alapján a hely színi ellenőrzéseknek csaknem 1 00%-a kielégítő
módon lezajlik.

Kimenetek és eredmények
Ez a modell jó példaként nemzeti és uniós szinten is megosztásra került, miv el kiszámítható és strukturált
megközelítést biztosít a pozitív kimenethez, mégpedig ahhoz, hogy hatékony segítségny újtást biztosítsanak
az OLAF-v izsgálók számára a tervezett helyszíni ellenőrzés szerinti tagállam területén. Az eredmény: sikeres
hely színi ellenőrzés, amely et bizony ítékok, személy ek által tett ny ilatkozatok, relev áns dokumentáció és
bármely egy éb, szükséges információ támogat.

Fő sikertényezők

Nincs szükség egy edi köv etelmény ekre, miv el a 21 85/96/Euratom, EK rendelet szerint minden tagállam
köteles segítséget ny újtani az OLAF-v izsgálók számára, és a 2013. szeptember 11-i 883/2013/EU rendelet
1 1 . cikke szerint köteles egy illetékes szolgálatot kijelölni, amely elősegíti az OLAF-fal v aló hatékony
egy üttműködést és információcserét. A 883/2013/EU rendelet az Európai Csalás Elleni Hiv atal (OLAF)
által lefoly tatott vizsgálatokról szól, v alamint hatályon kívül helyezi az 1 07 3/1999/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletet és az 1 07 4/1 999/Euratom tanácsi rendeletet. Az Európai Számv ev őszék ajánlásának
megfelelően a csalásellenes koordinációs szolgálatot a lehető legnagy obb hatékony ság érdekében a lehető
legkiterjedtebb feladatkörökkel kell létrehozni .

Felmerült kihívások és levont tanulságok
Ezen intézkedés v égrehajtása során konkrét kihív ást nem tártak fel.

Az átadhatóság lehetősége
Ez a bev ált gy akorlat ideálisan átadható, amit csak az OLAF -v izsgálók számára a 21 85/96/Euratom, EK
rendelet szerinti segítségny újtásért felelős nemzeti szintű szerv ek hatáskörei korlátoznak.
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