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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Korrupciós bűncselekmények miatt 11 személlyel szemben emelt vádat a Fővárosi 
Főügyészség 

 
A Fővárosi Főügyészség befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt 
összesen 11 személlyel szemben nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. 
 
A vádirat lényege szerint elsőrendű vádlott 2012 januárjában szabadult egy korábbi jogerős 
szabadságvesztés büntetéséből. Ekkor elhatározta, hogy úgy szerez jogtalanul pénzt, hogy 
másokat megtévesztve pályázati ügyintézőnek adja ki magát és ennek keretében pályázatírás, 
illetve pályázati ügyintézés címén csal ki pénzt a sértettektől. A vádlott azonban egyik esetben 
sem tett lépéseket a pályázat elkészítése érdekében, és az nem is állt szándékában, célja 
kizárlólag az ügyfelek pénzének jogtalan megszerzése volt. 
 
A vád szerint 2012 májusától a férfi együttműködött az ügy másodrendű vádlottjával, így 
együtt már nagyobb szervezettséggel és nagyobb összegekben jutottak csalárd módon 
pénzhez. Továbbra is azt a látszatot keltették, hogy jelentős összegű európai uniós 
támogatásokhoz juttatják az ügyfeleket. Egyes esetekben arra is hivatkoztak, hogy e körben 
magas szintű személyi kapcsolatokkal rendelkeznek, akiket befolyásolni tudnak, így rajtuk 
keresztül érik majd el, hogy az adott ügyfél pályázata nyerje el a támogatást. Előfordult olyan 
eset is, amikor egy ügyfelüknek valótlanul azt ígérték, hogy illetékes hivatalos személyek 
megvesztegetésével elintézik, hogy a férfi egy büntető ügyben fennálló lakhelyelhagyási 
tilalmát a hatóságok megszüntessék. Ebben az esetben az ügyfél szándéka hivatali 
vesztegetésre irányult. 
 
A vádlottak által előadottak teljes egészében valótlanok voltak, az általuk megnevezett 
személyek vagy nem is léteztek, vagy a rájuk történő hivatkozásról semmilyen tudomásuk 
nem volt. 
 
A Fővárosi Főügyészség a két férfit - más bűncselekmények mellett - befolyással üzérkedés 
minősített bűntettével vádolja, amely bűncselekmény büntetési tétele két évtől nyolc évig 
terjedő szabadságvesztés. 
 
Az ügy többi vádlottjai azon személyek, akik - mivel nem tudtak arról, hogy a két férfi magas 
szintű kapcsolatokra hivatkozása valótlan - fizettek az első és másodrendű vádlottaknak azért, 
hogy a megfelelő személyeket befolyásolják, és ily módon segítsenek nekik abban, hogy a 
pályázatot elnyerjék. Továbbá az egyik vádlott az a személy, aki azért adott pénzt a két 
férfinak, hogy ők azzal hivatalos személyt megvesztegessenek; őt a főügyészség hivatali 
vesztegetés bűntettével vádolja. 
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