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A hatétrozatot Haraszti József _t,vanúsítottnak és dr. Molics Ottó védőnek azzal kell
kézbesíteni, hogy ahatánozat ellen a közléstól számított 15 (tizenöt) napon belül a Somogy
Megyei Főügyészségle_acínrzett panasszal éJhetnek, 49lyet a Kaposyári Jarási. Ü,gyészségen
lehet szóban vagy írásban előterjeszteni.

Ahatározat ellen a Platón Párt feljelentó panasszal nem élhet.

Tájékoztatom a gyarrusitottat és a védőt. hog1, az esetleges panaszt a hatérozatot hozó
ügyészsé-e annak érkezését követő 8 napon belül megsizsgálja és amennylben azt nem tartja
alaposnak. Úgy a t-elettes ü_e,vészséghez teqeszíi fel. amely ut az ügybatok érkezésétől
számított 15 napon belül elbírálja.
A panaszí annak előterjesaője mindaddig visszavonhatja_ amíg azt érdemben el nem bírálták.
A visszavontpanaszt újból előterjesaeni nem lehet.

Figyelmeztetem Harasái Jőzsef gyanúsítottat arca.ha a feltételes üglészi felfuggesáés ellen
panasszal él, az úgyészség - amenn,viben az eljárás megszüntetésének vagy más okból történő
felf|iggesztésének nincs helye - az eljárás folytatását rendeli el.

Fi-eyelmeztetem továbbáHaraszti József g_vanirsítottat aíTa is, hogy amennyiben a feltételes
ügyészi felfuggesztés tafiama alatt elkövetett szándékos bűncselekmény miatt a feltételes
ügyészi felíüggesáés taftama alatt gyanúsítottként hallgatják ki, ideértve azí is, ha a
megalapozott gyanú közlése a g_vanúsított ismeretlen hel5ren vagy külfoldön tartózkodása
miatt nem lehetsé_ees, az ügyészség az ellárás folytatását rendeli el.

INDOKOLÁS

A Nemzeti Adó- és Vámhivatai Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság Somogy Megyei
Vizsgálati Osztáll,a nyomozást folytatott költségvetési csalás vétsége miatt a következő
tényállás alapján.
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,,\z tt'szlicgliiiési képr, i53l..l1 ,,:',l,,sz,,ls.l _\.]]ll-.ti11\ kii,,:-,_;._l;^ ,i.i:iill.lttir á téte],jrci1 szi,iLó ]01_?,

ér i LXXXVII. tiin én} 1 .,i-l .,1::pll]i] _l] ()fszlL=_-- -. :-. ,i:l^,, isel.jk általánt-,s és irluil,ijzi
r álasztlisiin minden egl erll r lil-Lszr.-.kel,,i,eti ke1,-, ,s:_ l. :i..Il cgrrnilliii tbLint Llsszegú. a
ki,izponti költségretésbői .j-trttlLt..lti 1;11il3§:,1i:isra jol..si._. \ i.iillelq:rtás össze gét ér ente a KST-l
áltai a tlirgl,ér-et nregeltiző erie lllec:ilial.ilp11 tbgrrsz:,.i iiir-i.lerszel nörelni kell. nel1 ]018.
él,ben legibljebb 1.025.01-1.- Fl r tlii, .\z ijssze,.ei .iilcst:iri kártr.ár,al lelret télhaszniilni.
átutalással vag1- kiiltl,ás r ás;i1,1issll1. TJarlszti Jtizse i .,, i,l1lllsított összesen 1 ,0]3,] 10.- Ft
összegti támogatást vett igénl be.

A Nlagl,ar Áilarnkincstár orszáSsl r-ilesi ké|-rr ise 1.1 r álasztása kampánr költségeinek
támosatásáról és a r,álasztási kincst;ili káltlaíbrgaiotlllóL szóló szabá1l,zatának -{.-{. pontja
szerint a tiimogatás kizárólag a rálasztási kamoánridószak irlatt. a választási eijtirásr,ól szóló
]013. évi XXXVI. törvén1, (to\-ábblakbatl \-e.) szerinti kampánr,,tevékeny,ségge1 összeiiiggő
dologi kiaclások í-tnarrszírozására tbrdítható. A Szabáil zat 7 .:. pontja szerint akkor
szabállszerti a támo_catás félhasználása. h,a az azt igazoló bizonvlatokon szeleplő kiaclások. az
azokhoz kapcsolódó teljesítés a karrrpánl,időszakban a Ve. 140-1.+1. 5§-a szerinti
kampánl-eszközöktrrel. kampánlter,ékeni,,ségge1 összefiig_uésben mertilteli t'el és az
államlráztartás szabálvozása szerinti dolosi kiadások körébe tartoznak.

_\ \'t 1-10 ,!-a szei,it-li kl:-t-l1,.liil.,eszkiizlre|,tllil .is,:l] ::l:,1.1::-L..1r:ll esz|,iiz. ul.,1., rlke1ll-t.,l.s ll
választói akarat betblrásoiására vagr- amak rll:-kísellesére. ísr különösen a

a) plakát.
b) j elölő szert ezet i,ag_v j elöit által törtérrcl kiizl.etlen megkeresés.
c) politikai reklám és politikai hirdetés.
d) választási g_villés.

A Ve. 1,11. ,,q-a szerint liampánltevéken1,-ség a kanrpánveszközök kampán.v--időszaliban törlénő
télhasználása és minden egl,éb kampán1,-idősziikban tbll,tatott tevéken,vség a választói akarat
befbll-ásolása vagv ennek megkísériése céljábcil.

2018. márcirts 9. napján Halaszti.Iózsef_t_vanűsított 5.{52. sorszám alatt megállapodást kötött
a Kaposr,,ár Szécl'enyi tér .{. szám alatti Nlagl ar Allamkincstár Somog1, NIegl-ei i_eazgatóság
Allarnpénztári irodájál,al a f-entiek szerinti tár-nogatássa1 kapcsolatosan. Ezen rrregállapodás
-{.1. pontja szerint..a Jelölt a támogatás f-ell.aszrLáiásáró1 szóló elszámolását az országg"víilési
képviselőlr r-álasztása egr,,éni választólierrileti eledrnénvének jo_cerőre emelkedését kör.ető 15

napon beliil nl-írjtja be a Níagvar Állarrrliiircst;-ir Somog1 Nlegy-ei lgazeatósága Állampénztári
IrodájálToz."

A gl,anirsított ]018. máius 10. riapjá.n nvir]totta be elszámolását a \ía_el"ar Állelnkincstár
Somog,v Níegl-ei Igazgatósága t!lé. o11,móclo;l. ho,u1 a rásár,lásc-k stlriin 1iiállított számláliat
benrr-rtatta. irzonbalr alrlroz nem csattoltl az országgr iilési képr iseiők l,álasztásir
kampán_vköitségének tárrrosatásárói szóló ó9 '201j, (-XtI.]9. ) \G\,í r,enclelet 7 . t\ (1)
bekezdése alapj án elkészített számlaösszesítii aclatlapot.
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F{arasai Józsei gl,anirsitoit az áltain karnpánl-tevéken;*ségre t-ehett 1.ü:-1.]1ü.- Ft
támogatásból a részére kiadott kincstári kártlávai az alábblak szerint olvan tentékeket is
r,ásárolt- amell,ek kampán.u*tevékenvségre nem számolhatók e1 :

Harasúi József _e.vanúsított ill-en módon 308.549.- Ft összeget jogosulatlanu1. céltól eltérően,
nem a kampánytevéken_vsé_e keretén belül és nem ezzel összefiiggésben használt fel, így az
á11 ami költsé gvetésnek 3 0 8. 5 49, - F t r.ag1-oni hátt án.lt okozott.

A Magyar Államkincstár Somo_ey,Nlegl-ei Igazgatőság Állampénxári Irodája 2018. május 16.

napján kelt SOM-APV4i3-17Da18, száműhatérozatával a g,u--anúsítottat hiánypőtlásra hír,.ta

fel, mivel az áItala benyújtott elszámolás nem felelt meg a jo_eszabályi előírásoknak.

Haraszti József gyanúsított a hiánypótlásnak határidőn belül nem teti eleget. ezért a Magyar
Allamkincstár Somogy Megyei Igazgatősága iekintettel atta, hogy a vádlott nem szeTezte meg
az egyéni választókerületében leadott érv,én,ves szavazatok legalább 2oÁ-át, továbbá mivel a
vádlott elszámoiását nem fogadta e1. 2018. június 19. napján kelt SOM-ÁPtt+t:-t8l2018.
számú határozatávai kötelezte a gyanírsítotlat2.a46.420.- Ft visszat-rzetésére.

A gyanúsítottal szemben tbll,tatott végrehajtási eljárás ezidái_e nem vezetett eredményre.

A g_vanúrsított biintetlen eiőéletűr. a terhére rótt bűncselekméni,-ek elkövetését beismerle és
megbánta. 1 kiskorúr gyermek eltartásáról gondoskodik- valamint az elkövetés óta hosszú idő.
közel 3 év teit el. Mindezek alapján a bűncseiekménl jellegére- az elkövetés módjára és a
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g},anilsított szeinél} éIe tekiat:itel a teitételes ügl észi t-ellli_egesztéstól a ul anirsított
magatartásának keclvező láltozasa iárható. ezért az eljárás 1 évre történő t-:Ltételes iig;",észi

t-elfu ggesztésérő1 határoztam.

,1ruennyiben a feltéteíes iiglészi felfiigges:tés tűrtamű eredruényesen eltelik, ligy cz eljúrrist
az iigyészség kiilön hatúrozaíírll megsziiníeti, eílenhező esetben a rendelkező részben

foglaltak szerint uz e$árás fo$,tatásúra keriil sor o g},űltlisitottal szemben.

A határozat meghozatala során alkalmazott jogszabálvok: Btk. 396. § (1) bekezdés c) pont.

Be. 416. § (i) (2) (4) bekezdése. Be, 420. § (1) bekezdes és (2) bekezdés a) b) c) pont. Be.
369. § (1) (2) (3) bekezdés. Be. 370. s\ (1) (3) bekezdés. a veszél;thelyzet utáni átmeneti
szabályokról szóló 2020. évi LVlil. törvén_v 193. § (,l)bekezdése.

Kirposr,,iir. 2020. clecernber, ]3.

járási
Dr. Nag1,-Károl.v

\ ezető he Lvettes l-ig_vész




