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KAposvÁnl .lÁnÁst ücyÉszsÉG
7400 Kaposvár, Gróf Apponyi Albert utca 16,

7401 Kaposvár, Pf. 197 "

Telefon: (82) 320.964 , (82) 80'1 -200 | Fax. (82) 510-6361318
E-mail: kaposvar@mku. hu

B.18912020126. L, ö) .c}"

HATÁROZAT
az eliárás megsztintetésér l

A koltségvetési csalás vétsége miatt Haraszti József ellen a Nemzeti AdÓ- és
Vámhivatal Dél dunántuli Bunugyi lgazgatósága Somogy Megyei Vizsgálati
osztályánál 29912019. bü" számon indított bunügyben az eljárást

HARASZTIJÓZS EF (Nagykanizsán született 1973, szeptember 13
napján, an Nyári Aranka)

gya n u s ította l szemben költségvetési csalás vétsége miatt- mivel
a cselekmény nem buncse|ekmény -

megszí.intetem,

Az eljárás során bunugyi koltség nem merült fel.

A határozatot Haraszti József gyanúsítottnak és dr. Molics Ottó védonek azzal kell
kézbesíteni, hogy az ellen a kozléstol számított tizenot napon belül a határozatot
hazo ügyészségnél panaszt terjeszthetnek elo. A panaszt annak eloterjesztóje
mindaddig visszavonhatja, amíg azt érdemben el nem bírálták. A visszavont panaszt
újból eloterjeszteni nem lehet.

A határozatot a Platón Párt feljelentonek azzal kézbesítem, hogy az ellen panasszal
nem élhetnek.

lNDoKoLÁs
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántuli Bunügyi lgazgatóság Somogy Megyei
Vizsgálati Osztálya nyomozást folytatott koltségvetési csalás vétsége miatt a
kovetke zó tényállás alapján 

"

Haraszti József gyanusított a Magyarországi Cigánypárt egyéni képviselojeloltjeként
indult a 2018. április 8" napján tartott országgyulési képviselok általános választásán
a Somogy Megyei 1. számu választókeruletben.

Az országgyulési képviselok választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételérol
szóló 2a13. évi LXXXV!l. torvény 1" -a alapján az országgyulési képviselok általános
és idokózi választásán minden egyéni választókerületi képviselojelolt egymillió forint
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osszegu, a kozponti koltségvetésből juttatott támogatásra jogosult. A támogatás
osszegét évente a KSH által a tárgyévet megelőzo évre megállapított fogyasztói
árindexszel novelni kell, mely 2018 évben legfeljebb 1.a25.014,- Ft volt. Az osszeget
kincstári kártyával lehet felhasználni átutalással vagy kártyás vásárlással. Haraszti
József gyanusított osszesen 1 .023.210,- Ft osszegu támogatást vett igénybe.

A Magyar Államkincstár országgyű lési képviselő választása kampánykoltségeinek
támogatásáról és a választási kincstári kártyafcrgalomrol szóló szabályzatának 4.4"
pontja szerint a támogatás kizárólag a választási kampányidőszak alatt, a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. torvény (továbbiakban Ve.) szerinti
kampánytevékenységgel osszefuggo dologi kiadások finanszírozására fordítható. A
Szabályzat 7.2. pontja szerint akkor szabályszerű a támogatás felhasználása, ha az
azt igazoló bizonylatokon szereplo kiadások az azokhoz kapcsolódó teljesítés a
kampányidoszakban a Ve, 140:141 . -a szerinti kampányeszkozokkel,
kampánytevékenységgel osszefuggésben merü ltek fel és az államháztartás
szabályozása szerinti dologi kiadások korébe tartoznak.

A Ve. 140. _a szerint kampányeszkoznek minősül minden olyan eszköz, amely
alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így
kulonosen a

a) pIakát,
b) jelolo szeNezet vagy jelolt által torténő közvetlen megkeresés,
c) politikai reklám és politikai hirdetés,
d) választási gyulés"

A Ve. 141 , -a szerint kampánytevékenység a kampányeszkozok
kampányidoszakban történo felhasználása és minden egyéb kampányidoszakban
folytatott tevékenység a választói akarat befolyásolása vagy ennek megkísérlése
céljából.

2018. március 9. napján Haraszti József gyanusított 5452. sorszám alatt
megállapodást kotott a Kaposvár Széchenyi tér 4 szám alatti Magyar Áttamkincstár
Somogy Megyei lgazgatóság Allampénzlári lrodájával a fentiek szerinti támogatással
kapcsolatosan . Ezen megállapodás 4,1 . pontja szerint ,,á Jelölt a támogatás
felhaszn álásárol szóló elszámolását az országgyulési képviselok választása egyéni
választókerületi eredményének jogeror"e emelkedését koveto 15 napon belul nyujtja

be a Magyar Államkincstár Somogy Megyei lgazgatósága Áltampénztári lrodájához."

A gyanusított 2018. május 1 0. napján nyújtotta be eiszámolását a Magyar
Államkincstár Somogy Megyei lgazgatósága felé oly módon, hogy a vásárlások
során kiállított számlákat bemutatta, azonban ahhoz nem csatolta az országgyulési
képviselok választása kampánykoltségének támogatásáról szóló 6912013. (Xl1.29,)

NGM rendelet 7" (1) bekezdése alapján elkészítelt számlaosszesítő adatlapot.

Haraszti József gyanusított az általa kampánytevékenységre felvett 1,023.210,, Ft
támogatásból a részére kiadott kincstári kárlyával az alábbiak szerint olyan
termékeket is vásárolt, amelyek kampánytevékenységre nem számolhatók el:

Dátum Partner Elszámolni kívánt tétel Osszeg Számla
2018.03.
14.

Tesco Zrt. élelmiszer, husvéti
csomagok, csokoladé
intim torlökendő

43,261 ,- Ft A057a2497 l
1249100007

2018.03. Mini Coop 1 39,- Ft n incs



,1 
6. (Mecsek

Füszért
Zrt..\

2018,03.
16,

Mini Coop
(Mecsek
Füszét1
Zft.,\

élelmiszer,
tisztálkodószerek,
intimbetét, WC papír

23.400 - Ft 23301AKo0
01 14

2018,03.
16.

Tesco Zft. élelmiszer, tisztítószer,
tisztálkodási cikkek

48,392,- Ft A0570034gl
1348/00002

2018.03.
,1 
6.

Tesco Ztt. élelmiszer,
tisztálkodószerek, intim
torlokendo, husvéti
aiándékok

86,793,- Ft A05700349l
1350100001

20 ,1 
8, 03.

19
Patika
Plus
Gyógysze
rtár
(Patika
Profi Dél -
Kelt Kft.)

Klion huvelytabletta *L"497,- Ft A03302687l
1330/00001

2018.03.
21.

Sanitas
Medoswis
s Patika
Kft.

vérnyomásméro 18 998 _ A03300 31 1 l
1 285/0001

20 1 8.03
29.

Tescc Zr1 élelnriszer italok,
muanyag tányér, pchár,
evoeszkoz, léggom b,

kolni

26 " 503,- Aa5702478l
1270l0001

2018.03.
31.

Lidl
Magyarors
záq

mosószerek,
tisztálkodószerek,
éle!miszer

26 339 - A09300 834l
1244l0002

2018.03,
31.

Tesco Zrt. élelmiszer, mosószer,
mosogatószer, WC
papír, kieqészítok

33 "227 ,- A05700354l
1356/00001

Osszesen 308.549,- Ft

Haraszti József gyanusított ilyen módon 308"549,- Ft osszeget jogosulatlanul, céltól
eltéroen, nem a kampánytevékenység keretén belül és nem ezzel osszefuggésben
használt fel, így az állami koltségvetésnek 308" 549,- Ft vagyoni hátrányt okozott.

A Magyar Államkincstár Somogy Megyei lgazgatóság Állampénztári lrodája 2018.
május 16. napján kelt SOU-ÁP|t413-17,2a18. számú határozatával a gyanusítottat
hiánypótlásra hívta fel, miveI az általa benyujtott elszámolás nem felelt meg a
jogszabályi eloírásoknak,

Haraszti József gyanusított a hiánypótlásnak határidon belul nem tett eleget, ezért a
Magyar Államkincstár Somogy Megyei lgazgatósága tekintettel arra, hogy a vádlott
nem szerezte meg az egyéni választókerületében leadott érvényes szavazatok
legalább 2oÁ-át, továbbá mivel a vádlott elszámolását Rem fogadta el, 2018. junius
19. napján kelt SOM-ÁPlt413-1 8t2018. számu határozatával kotelezte a
gyan usítottat 2.046,42a,- Ft visszafizetésére.
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A gyanusítottal szemben folytatott végrehajtási ellárás ezidáig nem vezetett

eredményre.

Haraszti József gyanusított buntetlen előéletu a terhére rÓtt buncselekménYek

elkovetését beismerte és megbánta. 1 kiskoru gyermek eltaftásáról gondoskodik,

valamint az elkovetés óta hosszu ido kozel 4 év telt el

Tekintettel a fentiekre a Kaposvári Járási Ügyészség 2020, december 23. naPján kelt

B.l8gt2o20t22. számu hatá rozatával 1-1araszti JÓzsef gyanÚsítottal szemben

koltségvetési csalás vétsége miatt az eljárást egy évre feltételesen felfuggesztette.

A feltételes ügyészi felfüggesztés idotartama eredményesen eltelt, ezért" az eljárás

megszüntetéJnek van nevé, ugyanakkor a2O2O évi XLlll. torvénY 58. 18. Pontja a

hivatkozott határazat megholatalát kovetően. 2a21, januá r 1 . naPi hatállYal

módosította a Btk.462. (3) bekezdését, mely szerint nem valósul meg

buncselekmény, ha a koltségvetési csalással okozott vagyoni hátránY az Ötszázezer

forintot nem rrátaola meg " {=en jogszabályváLtozásra tekintettel, mivel a gYanusított

cselekményével soo.000,- Ft-ot nem meghalado - 308 549,- Ft - VagYoni hátránYt

okozott, így cselekménye már nem buncselekmény , ezért a rendelkezŐ részben

foglaltak szerint az eljárást megszüntettem"

A_Jratározat meqhozatala során alkalmazott ioqsz?bálYok Btk, 396 ('1 ) bekezdés
. (17 bekezdés, a Be.362 (1) bekezdés

6. pontla, Be. 369:s (rl (2) (3) bekezdés, Be.37O (1) (3) bekezdés, Be, 398. (1)

oei<ezdes a) pontjá, a veszéiyheiyzet utáni átmeneti szabályokról szolÓ 202a. évi

LVlll. torvény 193. (4) bekezdése.

Kaposv ár, 2022" janaár 21 "

ugyész




