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Öt személyt letartóztatásba, egyet pedig bűnügyi felügyelet alá helyeztek egy pályázatokkal 

kapcsolatos hivatali vesztegetés ügyében 

 

 

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2022. május 22-ig – elrendelte négy férfi és egy 

nő letartóztatását, illetve négy hónapra egy férfi bűnügyi felügyeletét, akiket hivatali vesztegetés 

bűntettével és más bűncselekményekkel gyanúsítanak. Ez utóbbi terhelt esetében a bíróság 

elrendelte, hogy a bűnügyi felügyelet során a magatartási szabályok betartását a terhelt mozgását 

nyomon követő technikai eszközzel ellenőrizzék. 

 

A megalapozott gyanú szerint a terheltek közül négyen – hivatali kötelességüket megszegve – 

jogtalan előnyért cserébe pályázatíróknak, illetve cégvezetőknek segítettek abban, hogy támogatási 

kérelmeik sikeresek legyenek, illetve az azokkal kapcsolatban indított ellenőrzések kedvezően 

végződjenek a pályázók számára. Egy ötödik gyanúsított a három társa tevékenységét 

kapcsolattartással támogatta, míg a hatodik terhelt egy projektmenedzser volt, aki a fent leírt 

segítségért cserébe vesztegetési pénzt juttatott az egyik terheltnek. 

 

Az ügyészség öt gyanúsított letartóztatásának és egy terhelt bűnügyi felügyeletének elrendelését 

indítványozta. 

 

A gyanúsítottak terhére rótt bűncselekmények bizonyítottság esetén – többek között – az előnyért 

hivatali kötelezettségét megszegve bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés 

elfogadása, vezető beosztású hivatalos személy által az előnyért hivatali kötelezettségét megszegve 

bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, illetve 

kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettének megállapítására lehetnek alkalmasak. A 

kiszabható büntetések maximuma 7 és fél, 12, illetve 15 év szabadságvesztés lehet. 

 

A bűncselekmény tárgyi súlyára, a hosszabb tartamú szabadságvesztés-büntetés lehetőségéből eredő 

fenyegetettségre, valamint egyes terheltek tisztázatlan vagyoni, illetve bizonytalan tartózkodási 

körülményeire is tekintettel a bíróság a szökés, elrejtőzés veszélyét öt terhelt vonatkozásában 

megállapította. 

 

A nyomozás folyamatban van. Az eljárás elsődleges érdeke a tényállás teljeskörű, a terheltek 

befolyásától mentes felderítése. A bíróság szerint megalapozottan lehet tartani attól, hogy a terheltek 

közül öten szabadlábon hagyásuk esetén az eljárásban érintett személyeket befolyásolnák, illetve 

tárgyi bizonyítási eszközöket, vagy vagyonelkobzás alá eső dolgokat rejtenének el vagy 

semmisítenének meg, ezáltal megnehezítve, meghiúsítva a bizonyítást. 

 

A döntések egyik gyanúsított vonatkozásában sem véglegesek. 


