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Bűnszervezetben, az 

előnyért hivatali 

kötelességét 

megszegve 

üzletszerűen 

elkövetett hivatali 

vesztegetés és más 

bűncselekmények 

2020. november 

17.  

9:00 

Az ügy lényege: A Kúria kijelölése folytán a Debreceni Törvényszékről érkezett 

ügyben tizennégy vádlott érintett, akik többségében a NAV alkalmazottai voltak, de 

érintettek a társhatóságok képviselői is. Az I. és II. r. vádlottak 2014. júniusát 

megelőző időben megállapodtak, hogy hivatali lehetőségeiket, a hivatali működésük 

során megismert bűnügyi adatokat arra használják fel, hogy rendszeresen milliós 

nagyságrendű jogtalan előnyre tegyenek szert. Az érintettekkel közvetítő útján vették 

fel a kapcsolatot a tényleges eljárás megindulása előtt és az ismereteiket számukra 

úgy adták elő, mintha kizárólag a vádlottak közbenjárásán múlna egy esetleges 

büntetőeljárás megindítása vagy az érintettre hátrányos befejezése, ezért 

felajánlották az ügyek kedvező elintézését.  

Ennek keretében, a megállapodás létrejötte után bűnügyi adatokat szolgáltattak ki 

az arra nem jogosult, különböző bűnüldöző szervek látókörébe került személyeknek. 

A bűnszervezet célja hivatali korrupciós bűncselekmények rendszeres haszonszerzés 

érdekében történő elkövetése volt, amely szervezetet az I. és II. r. vádlottak 

irányították, meghatározva a további bűnszervezeti tagok feladatát. A hivatalos 

személyek közül kizárólag az I. r. vádlott találkozott, általa előre meghatározott 

keretek között a fizetési hajlandóságot mutató személyekkel. A konspiráció keretében 

úgy szervezték meg a találkozókat, hogy I. r. vádlott személye ne legyen felismerhető, 

így például volt, amikor az I. r. vádlott egy garázsban állt az ajtó takarásában, míg a 

fizető fél a garázson kívül, más esetben az I. r. vádlott a VI. r. vádlott lakásán egy 

külön elsötétített helyiségben található medencében helyezkedett el. A bűnszervezet 

tagjai egymással szinte mindig személyesen találkoztak, telefont nem vittek a 

megbeszélésre, amennyiben pedig telefonon kellett egyeztetni, titkosított 

kommunikációs lehetőséget biztosító alkalmazásokat és hozzájuk nem köthető 

telefonszámokat használtak. A bűnszervezet tagjai összesen tizenöt alkalommal 

ajánlották fel közbenjárásukat, amelynek során közel százötvenmillió forint előnyt 

kértek az érintettektől. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az előkészítő ülés 2020. november 18. napján 

folytatódik. Mindkettő esetében előzetes regisztráció szükséges. 

Regisztrálni 2020. november 16. napján 10:00 óráig lehet a 

kulcsarp@birosag.hu email címen. 

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@birosag.hu 

mailto:kulcsarp@birosag.hu
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Bűnszervezetben, az 

előnyért hivatali 
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Az ügy lényege: A Kúria kijelölése folytán a Debreceni Törvényszékről érkezett 

ügyben tizennégy vádlott érintett, akik többségében a NAV alkalmazottai voltak, de 

érintettek a társhatóságok képviselői is. Az I. és II. r. vádlottak 2014. júniusát 

megelőző időben megállapodtak, hogy hivatali lehetőségeiket, a hivatali működésük 

során megismert bűnügyi adatokat arra használják fel, hogy rendszeresen milliós 

nagyságrendű jogtalan előnyre tegyenek szert. Az érintettekkel közvetítő útján vették 

fel a kapcsolatot a tényleges eljárás megindulása előtt és az ismereteiket számukra 

úgy adták elő, mintha kizárólag a vádlottak közbenjárásán múlna egy esetleges 

büntetőeljárás megindítása vagy az érintettre hátrányos befejezése, ezért 

felajánlották az ügyek kedvező elintézését.  

Ennek keretében, a megállapodás létrejötte után bűnügyi adatokat szolgáltattak ki 

az arra nem jogosult, különböző bűnüldöző szervek látókörébe került személyeknek. 

A bűnszervezet célja hivatali korrupciós bűncselekmények rendszeres haszonszerzés 

érdekében történő elkövetése volt, amely szervezetet az I. és II. r. vádlottak 

irányították, meghatározva a további bűnszervezeti tagok feladatát. A hivatalos 

személyek közül kizárólag az I. r. vádlott találkozott, általa előre meghatározott 

keretek között a fizetési hajlandóságot mutató személyekkel. A konspiráció keretében 

úgy szervezték meg a találkozókat, hogy I. r. vádlott személye ne legyen felismerhető, 

így például volt, amikor az I. r. vádlott egy garázsban állt az ajtó takarásában, míg a 

fizető fél a garázson kívül, más esetben az I. r. vádlott a VI. r. vádlott lakásán egy 

külön elsötétített helyiségben található medencében helyezkedett el. A bűnszervezet 

tagjai egymással szinte mindig személyesen találkoztak, telefont nem vittek a 

megbeszélésre, amennyiben pedig telefonon kellett egyeztetni, titkosított 

kommunikációs lehetőséget biztosító alkalmazásokat és hozzájuk nem köthető 

telefonszámokat használtak. A bűnszervezet tagjai összesen tizenöt alkalommal 

ajánlották fel közbenjárásukat, amelynek során közel százötvenmillió forint előnyt 

kértek az érintettektől. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.  

 

Információ: Dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra 

sajtószóvivő 

+36-30/291-8725 

KulcsarP@birosag.hu 

 

Fontos tudnivalók az egészségügyi készenléti helyzet alatt irányadó speciális 

eljárási szabályokról: 

 

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az 

egészségügyi készenlétről szóló 2020. évi LVIII. törvény 204. §-a értelmében a 

bíróság járványügyi intézkedés megtartása érdekében vagy egészségügyi 



válsághelyzettel összefüggő más okra figyelemmel hivatalból vagy az ügyész, a 

vádlott, a védő, a sértett, illetve a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt 

indítványára meghatározhatja a hallgatóság létszámát a tárgyaláson. 

 

A 205. § (1) és (2) bekezdése értelmében a bíróság a nyilvánosságot az egész 

tárgyalásról vagy annak egy részéről indokolt határozattal hivatalból kizárja, ha a 

járványügyi intézkedésre vagy az egészségügyi válsághelyzettel összefüggő más 

rendelkezésre figyelemmel a bíróság a nyilvánosság számára nem látogatható. 

Ilyen esetben a bíróság a tárgyaláson hozott határozatot a nyilvánosság 

kizárásával hirdeti ki. 

 

Az egészségügyi készenlét idején a Győri Törvényszék épületében való 

tartózkodásra vonatkozó szabályok az alábbi linken találhatóak:  

 
https://gyoritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/field_attachment/2020_el-ii_b_6-

18_epuletben_tart_20200929.pdf 
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