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Bár az ilyen típusú bûncselekmények nyomozása nem volt elôzmény nélküli, mégis innentôl számítható a gazdasági bûncselekményekkel szembeni speciális intézkedések rendszerének kialakulása.
A mai modell ôsének tekinthetô az APEH Bûnügyi Igazgatóságának tevékenysége, és ugyan a hatáskörök visszarendezôdésére is volt kísérlet, az élet igazolta az ilyen típusú specializáció létjogosultságát. Különösen az elmúlt évtized eredményeire hivatkozhatunk, amikor kijelentjük, hogy a bûnügyi
szervezet szakmai és költségvetésre is hatással lévô sikerei ebben a modellben a legjelentôsebbek.
Ezek ráadásul az igazságszolgáltatási megítélést, a joggyakorlat folyamatait is befolyásolták. Elértük,
hogy a vagyonvisszaszerzésre alkalmazott kényszerintézkedésekkel kapcsolatos joggyakorlat egységes legyen, és a bírói, ügyészségi megítélés a korábbinál nagyobb mozgásteret biztosítson a
nyomozóknak az elkövetôkkel szemben. Ennek köszönhetôen ma már a gyakorlatban is érvényesülhet az a jogpolitikai szándék, hogy a bûnelkövetôk vagyonának zárolásával a lehetô legnagyobb
mértékben csökkenjenek a központi költségvetésnek okozott károk.
Idôközben persze változtatni kellett a stratégián és a korábban megszokott, már-már tömeges ügyindítási, ügybefejezési gyakorlattól eltérôen a költségvetésre valódi hatással lévô, szervezett formában elkövetett ügyekre, az azok hátterében lévô irányítókra és köreikre koncentrálódtak az erôforrások. A szemléletváltásból adódó felderítési, vagyonvisszaszerzési csúcsteljesítmény
nagyságrendekkel növelte a pénzügyi nyomozók munkájának a költségvetési bevételekben is mérhetô és a magyar gazdaság tisztulását eredményezô hasznát. Ezt erôsítik a digitalizáció révén fejlôdô adóigazgatási módszerek, adatelemzési technológiák, amelyek egyebek mellett lehetôvé teszik a jogsértések korai feltárását, gyakran megelôzését is.
Tehát a jövôben is a szervezett bûnözésnek kell a célkeresztben lennie. Ehhez továbbra is lépést kell tartani a gazdasági változásokkal és
a bûnelkövetôk kommunikációs rendszereinek rohamos fejlôdésével.
Ez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bûnügyi szervezete számára a következô idôszak legnagyobb kihívása.
Dr. Sors László
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vezetôje

ELÔSZÓ
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998-ban újszerû, mondhatnám azt is, hogy merész gondolatként merült fel, hogy az adóigazgatás szervezetéhez tartozzék az állam költségvetését megkárosító bûncselekmények nyomozásának hatásköre. Ez annak az eszközrendszernek az integrációját is jelentette, ami lehetôvé
tette a központi és egyúttal az uniós költségvetés védelméhez szükséges hatósági fellépést.
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NAV

A
BÛNÜGYI STRATÉGIÁJA

INTERJÚ DR. VANKÓ LÁSZLÓ VEZÉRÔRNAGGYAL,
A NAV BÛNÜGYI FÔIGAZGATÓJÁVAL

A klasszikus bûnüldözés célja az elkövetôk bûnének
és személyének felderítésén keresztül a bûnös
szándékú emberek, csoportok elrettentése.
A NAV bûnügyi szakterületének tevékenysége
ezen túlmenôen a gazdasági folyamatokra,
a piaci trendekre is hatással van azáltal, hogy
a pénzügyi nyomozók eredményei növelik a
tisztességes gazdálkodók esélyeit. Minderrôl
dr. Vankó László vezérôrnagy, a NAV bûnügyi
fôigazgatója beszél.
 Mi az, ami a NAV bûnügyi tevékenységét speciálissá teszi?
A felderítések általi igazságszolgáltatásban betöltött szerepen túl a gazdasági és pénzügyi
bûncselekmények üldözésének és megelôzésének más szerepe is van. A proaktív és célirányos nyomozóhatósági fellépésnek jelentôs hatása van a költségvetési bevételekre. Az
eredményeink a gazdaságban, a piacok tisztulásában jelennek meg, ugyanis nô a legális
vállalkozások mozgástere. Az illegális szereplôk kivonása után felszabaduló gazdasági térben ôk kapnak lehetôséget. Ez több adóbevételt és nagyobb volumenû, jogszerû foglalkoztatást is jelent. Nem is beszélve arról, hogy mindez támogatja a gazdasági növekedést,
a versenyképességet. Bûnügyi stratégiánk ezekre az összefüggésekre épül.
 Miben különbözik a pénzügyi nyomozói gyakorlat
a klasszikus bûnüldözéshez képest?
A NAV bûnügyi területére vonatkozó jogszabályokban nincs
különbség. Az viszont már speciális kérdés, hogyan és
mire fókuszál ez a nyomozómunka. Komoly elemzés
tárgya, hol kell keresni a legnagyobb súlyú, a költségvetésnek és a gazdaságnak legnagyobb kárt okozó
bûnözôket, hogy hol ügyeskednek a szervezett bûnözôk. Ezek kiiktatása a NAV bûnügyi szervezetének a feladata.

 A
 mi ezen kívül van, az kimarad a látókörbôl? A kisebb súlyú
visszaélések nem számítanak?
Nem errôl van szó. A szakterületi integrációnak éppen ez az egyik sarkalatos pontja, hiszen az adóigazgatási eszközök ma már olyan fejlettek, hogy
a visszaélések jelentôs része nem marad titokban. 2013 óta több eszköz is
született az adóelkerülés visszaszorítására. A tételes áfakimutatással kezdôdött, majd bevezették az online pénztárgépek rendszerét, elindult az EKÁER, és
több mint egy éve mûködik az Online Számla rendszer. Mindezek olyan elemzôi
potenciált biztosítanak a NAV számára, amivel egyre pontosabban feltérképezhetô
az adózók „viselkedése”, jól láthatók a szabályosan mûködôk és feltárható a helytelenül gazdálkodók köre is. Ahol pedig semmilyen adóigazgatási eszköz nem elég és más
lehetôség nincs, be kell vetni a bûnügyi eszközöket. Ez a rendszer indokolja azt, hogy szorgalmazzuk a költségvetést károsító bûncselekmények elkövetésiérték-határának emelését.
 A nemzetközi trendek is alátámasztják, hogy ezt az értékhatárt meg kell emelni?
Az Európai Unióban van olyan ország, ahol 100 ezer eurónál kezdôdik a bûncselekményi kategória. Ausztriában, ha magánszemélyekrôl van szó 10 ezer, ha gazdálkodókról,
15 ezer eurótól indulhat bûntetôeljárás. A NAV nem véletlenül szorgalmazza a 100 ezer
forintos értékhatár megemelését, hiszen biztosítani tudja azt, hogy ne maradjanak büntetlenül a kisebb visszaélések sem. Így az igen költséges bûnügyi eszközöket azokra a
felderítésekre lehetne még inkább koncentrálni, amelyek az igazán nagy kárt okozzák.
Életszerûen, az adózói kategóriákhoz alkalmazkodva kell megválasztani a leghatékonyabb
fellépési formákat. Azoknál, akik maguk is érdekeltek a szabálykövetésben, a támogató
hozzáállásnak van létjogosultsága. Egy másik körben, amelyben az adózókat az ellenôrzöttség tudata motiválja a törvények betartására, nyilván a megfelelô gyakorisággal és mélységben kell jelen lennie a hivatalnak. A harmadik csoport
pedig, az angol szakkifejezés fordításából származó megnevezéssel
szólva, az állhatatos kisebbség, amelyik nem fizet adót, amelyik
bûnszervezeteket hoz létre, amelyik strómanokat tol elôre, a
haszonhúzók pedig felszívódnak. Itt egyértelmûen szükség
van a bûnügyi eszközökre, mint például a bírói engedélyhez kötött titkos információgyûjtésre. Ez az arányosság
elve: az adóigazgatási, a rendészeti és a bûnügyi
eszközök tudatos megválasztásával a lehetô legjobb
eredmény érhetô el a költségvetési bevételek biztosításában.
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 A digitalizáció hogyan változtatta meg a pénzügyi nyomozók munkáját?
Tíz éve még mázsányi irattornyokkal jöttek vissza a kollégáim egy-egy helyszínrôl. Mára
ez megváltozott. Elektronikus adatokat hozunk el a házkutatásokból, informatikai rendszerekben tárolt bizonyítékokra vadászunk. Ez komoly kihívás, hiszen bonyolult felhôtechnikán
alapuló rendszerekbôl, terrabyte-nyi adathalmazokból kell kibányászni kilobyte méretû, valódi bizonyítékokat, amelyek a bíróság elôtt is megállnak. Óriási jelentôsége van tehát az
értékelô-elemzô folyamatoknak. Ez egyrészt ennek megfelelô humán erôforrást, másrészt
technológiai képességeket igényel. Nem kell különösebben ecsetelnem, mekkora változás
zajlik le egyetlen év alatt a digitalizációs megoldások terén, a bûnszervezetek internetalapú
kommunikációjában. Az elmúlt idôszak informatikai fejlesztései azonban óriási lökést adtak
a felderítéseknek.

 A gazdasági bûncselekmények nyomozása mindig ilyen szorosan
kapcsolódott az adóigazgatáshoz?
Szervezetileg az elmúlt két évtized, mondhatni, elég változatos volt. Mindenki tudja, hogy amikor a Vám- és Pénzügyôrség hatáskörébe tartoztak
ezek a bûncselekmények, mit jelentett, hogy óhatatlanul és fôleg
akaratlanul is ütköztek a szervezeti érdekek az adóigazgatási feladatokat ellátó Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatallal.
Más terület volt az adóbeszedés és más a nyomozás.
Ugyanígy nem hozott a maihoz fogható együttmûködést,
amikor a rendôrség végezte ezt a feladatot. A pénzügyi
nyomozás története, tendenciái egyértelmûen igazolják, hogy annak a szervezetnek kell nyomoznia a költségvetésre káros ügyletek és elkövetôik után, amelyik
az adóbeszedésért felelôs. Ennek az elméletnek az
elônye ma kristálytisztán kirajzolódik. A mindennapi
gyakorlatban ez jól látszik az Operatív Törzs munkájában. Komoly piactisztulás mutatható fel gazdasági
szegmensekben. Az elemzések szerint Magyarországon a be nem folyt általános forgalmi adó a kiszabott
áfának mindössze 9 százaléka. Nem kétlem, hogy ebben
nem kis szerepe van a NAV-nak. Tehát Magyarországon az
úgynevezett áfarés megegyezik a németországi szinttel. Öt éve
még ez a rés 22 százalék volt. Ha mindezt forintosítjuk, nagyjából
500 milliárd hiányzik. Azt gondolom, ez nem kezelhetetlen mennyiség.
 Mi az 500 milliárd csökkentésére bevethetô módszer?
Elkészült az a koncepció, amelyik pontosan ezt célozza, ami meghatározza, milyen intézkedésekre van szükség a további eredményekhez. Új termékpályákat állítottunk a középpontba, olyanokat, amelyekben minden bizonnyal komoly költségvetési bevételi deficit képzôdik. Ehhez elsôsorban a kockázatelemzést vetettük be, a hatalmas adatvagyon
elemzésével, értékelésével egyértelmû trendek megfigyelésére nyílt lehetôség. Csak néhány dolgot emelek ki. A használtgépjármû-kereskedelem, az informatikai termékek kereskedelme nagyobb figyelmet érdemel. Ezekben a szegmensekben például az EKÁER nem
célravezetô, hiszen mikrobuszok végzik a szállítást, ami kívül esik a bejelentési kötelezettségen. Ugyancsak jelentôs adókockázatot rejtenek a szálláshely-szolgáltatások, amelyeknél a „szobatükör” hozhat egy új elemzési bázist.
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 Ha a tervekrôl beszélünk, nem kerülhetô meg az emberi erôforrás kérdése�
Hogyan lehet megtartani a speciális tudású és tapasztalatú pénzügyi
nyomozókat?
Ôszintén hiszem, hogy a kollégáim közül sokan, hogy úgy mondjam, megfertôzôdtek.
Nem fér kétség lojalitásukhoz, elhivatottságukhoz. Ez nem azt jelenti, hogy nem probléma az, hogy a bérek nem piacképesek. Meg kell érteni, ha valaki családapaként például kénytelen arra fókuszálni, hogyan tud a család könnyebben boldogulni. Mindazonáltal
bízom abban, hogy az életpálya-modell elôbb-utóbb enyhíti ezt a valóban feszítô
körülményt. Ugyanakkor többen vannak köztük, akik kipróbálták már magukat máshol, akár olyan helyen is, ahol többet kerestek, mégis visszatértek
a NAV-hoz. Engedtessék meg, hogy magamból induljak ki. Mindig is
szerettem ebben a munkában, hogy itt van tere az önállóságnak, az
önmegvalósításnak, minden ügyben benne van a nagy dobás lehetôsége. Nem utolsósorban pedig nagy büszkeséget jelent az,
hogy mi testesítjük meg a jogszerûséget, a törvényességet, mi
szerzünk érvényt a közteherviselés elvének.

A pénzügyi nyomozás Magyarországon, önállóan 1999. február 1-jén jelent
meg, ekkor alakult meg az adóhatóság szervezetében létrehozott, de nagyfokú önállósággal rendelkezô nyomozóhatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési
Hivatal (APEH) Bûnügyi Igazgatósága. 2002-ben ez a szervezet megszûnt,
újra az általános nyomozóhatóság szervezetében jött létre a Nemzeti Nyomozó Iroda, amely ugyanolyan hatáskörrel, de lényegesen megváltozott feltételek mellett folytatta a korábbi munkát egészen 2006. szeptember 15-ig, amikor a Vám- és
Pénzügyôrség lett az állami bevételek biztosítására kijelölt
szerv. 2011. január elsejétôl a pénzügyi és gazdasági
bûncselekmények döntô része az akkor alakult Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe került.

KÉT

A

gazdasági bûncselekmények nyomozása 1999 elôtt a rendôrség gazdaságvédelmi szerveinek hatáskörébe tartozott. Ezt megelôzôen is
mûködtek a Vám- és Pénzügyôrségnél nyomozó csoportok, azonban
ezek a vámhivatalok keretein belül végezték a nyomozói tevékenységet. 1992-ben történt meg a nyomozószervezet jelentôs átalakítása, amikor a
hét megyeszékhelyen mûködô vámhivataltól elkülönülten felálltak az elsô nyomozóhivatalok, melyek olyan eredményesen mûködtek, hogy 1994-ben valamenynyi megyeszékhelyen létrehoztak önálló nyomozóhivatalt. Ekkor a Vám- és Pénzügyôrség nyomozóhatósági hatáskörébe még csak a klasszikusnak mondható
„vámos” bûncselekmények (csempészet, vámorgazdaság) tartoztak.

ÉVTIZED:
BÛNCSELEKMÉNYEK
JOGSZABÁLYOK

Az állam pénzügyi érdekeinek védelme,
a költségvetési csalás és adókikerülés elleni
küzdelem, a nemzeti költségvetés védelme,
a társadalombiztosítási és szociálpolitikai
érdekek, a polgárok által az adórendszerek
méltányosságába és hatékonyságába
vetett bizalom védelmére az állam büntetôjogi eszközöket is alkalmaz. Ehhez törvényben biztosítja a szükséges büntetôjogi
és szervezeti kereteket.
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A HATÁSKÖR- ÉS JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK FÔBB ÁLLOMÁSAI

 Az 1990-es évek végétôl a hagyományos „vámos”
bûncselekmények (csempészet és vámorgazdaság)
mellett újra büntetendôk lettek a jövedéki termékekkel kapcsolatos visszaélések.
 A vámhatóság áruforgalom-ellenôrzési tevékenysége generálta a kábítószerekkel és prekurzorokkal
(kábítószer elôállításához használt anyaggal) elkövetett bûncselekmény részbeni nyomozóhatósági
jogkörbe vonását, ami a 2003. július 1-jén hatályba lépett 1998. évi XIX. törvény szerint a Vám- és
Pénzügyôrség (VP) hatáskörébe tartozott, ha a VP
észlelte a bûncselekményt vagy tette a feljelentést.
 A jogi környezet változásának jelentôs állomását
jelentette 2006, mivel ekkor került a VP hatáskörébe az áru hamis megjelölése, továbbá a szerzôi és
szerzôi joghoz kapcsolódó jogok megsértése bûncselekmények teljes körû nyomozása. Az adóra, járulékra, költségvetési támogatásra elkövetett egyes
gazdasági és pénzügyi bûncselekményekkel kapcsolatos hatékonyabb fellépés, és ezáltal a költségvetés fokozottabb védelme céljából tovább bôvült a
testület nyomozóhatósági jogköre.
 2008. január 1-jei hatállyal a VP hatáskörébe került
a pénzmosás, valamint a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása bûncselekmények nyomozása is.
 2010. január 1-jével a VP hatásköre új bûncselekményekkel bôvült, ezek: fémkereskedelmi engedélyköteles anyagra vagy fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ötvözetére elkövetett lopás (Btk.
316. §), fémkereskedelmi engedélyköteles anyagra

vagy fémkereskedelmi engedélyköteles anyag ötvözetére elkövetett orgazdaság. Ezek csak egy évig,
2011. január 1-jéig voltak hatáskörös bûncselekmények.
 2011. január elsején az APEH és a VP integrációjával létrejött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Ugyanekkor a rendôrség hatáskörébe került az ország területére behozatallal, az ország területérôl
kivitellel, valamint az ország területén átvitellel elkövetett visszaélés kábítószerrel (Btk. 282-282/C. §)
és a visszaélés kábítószer elôállításához használt
anyaggal (Btk. 283/A. §).
 2012. január 1-jével a NAV hatáskörébôl kikerült a
visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), a jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §) és a csempészet (Btk.
312. §) bûncselekmény. Ennek oka az volt, hogy
új bûncselekményként került a NAV hatáskörébe
a költségvetési csalás (Btk. 310. §), költségvetési
csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenôrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 310/A. §), az
orgazdaság, ha vámellenôrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk. 326. §). A NAV hatáskörébe
került költségvetési csalás bûncselekmény megalkotott tényállása számos korábbi bûncselekményt
olvasztott magába. Ez a tényállás valamennyi olyan
bûncselekményt magában foglalja, ami közpénzeket érintô vagyoni hátrányt okoz: a korábbi bevételcsökkenést eredményezô tényállásokat [adócsalás
(310. §), munkáltatással összefüggésben elkövetett
adócsalás (310/A. §), visszaélés jövedékkel (311.
§), csempészet (312. §)], valamint a közpénzek jogosulatlan megszerzésével kapcsolatos tényállásokat [a költségvetés sérelmével járó – leggyakoribb
esetben az áfa visszaigénylésével elkövetett – csa-
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lások (318. §), jogosulatlan gazdasági elôny megszerzése (288. §), Európai Közösségek pénzügyi érdekének megsértése (318. §)].
 A 2013. július 1-jei Büntetô eljárásról szóló törvény (Be.) módosítása további lényeges
változást hozott: a pénzmosás (Btk. 303. §, Btk. 303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 303/B. §) bûncselekmények akkor tartoznak a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe, ha azokat egyéb, NAV nyomozóhatósági
hatáskörbe tartozó bûncselekményekkel összefüggésben követték el, egyébként ezen
bûncselekmények esetén a rendôrség nyomoz.
 2018. július 1-jén lépett hatályba a 2017. évi XC. törvény, az új Be. Az új Be. alapján a
NAV nyomozóhatósága jelenleg az alábbi bûncselekmények esetén nyomoz:
a) nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása, haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással viszszaélés, kettôs felhasználású termékkel visszaélés,
b) vámellenôrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre elkövetett orgazdaság,
c) bitorlás, szerzôi vagy szerzôi joghoz kapcsolódó jogok megsértése, védelmet biztosító mûszaki intézkedés kijátszása, jogkezelési adat meghamisítása és iparjogvédelmi jogok megsértése,

d) társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés, költségvetési
csalás, költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenôrzési kötelezettség elmulasztása, jövedékkel visszaélés elôsegítése,
e) számvitel rendjének megsértése, csôdbûncselekmény, engedély nélküli nemzetközi
kereskedelmi tevékenység,
f) versenytárs utánzása,
g) az a)-f) pontban meghatározott bûncselekményekkel összefüggésben elkövetett
közokirat-hamisítás, hamis magánokirat felhasználása, egyedi azonosító jellel visszaélés, bélyeghamisítás, pénzmosás és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bûncselekmények legnagyobb volumenét a költségvetési csalás jelenti, ez nevezhetô a pénzügyi, gazdasági bûnözés alapbûncselekményének. A legjellemzôbb elkövetési forma az adóbevételek csökkentése valótlan adatokra alapozott adóbevallással. Gyakran az adóbevallásban szereplô adatok mögötti gazdasági eseményekrôl szóló számlák is fiktívek.
A NAV bûnügyi szakterületének stratégiai célja a nemzeti és uniós költségvetési bevételek biztosítása a gazdasági bûnözés kifizetôdôségének csökkentésével, a szervezett bûnözôi csoportok pénzügyi alapjainak elvonásával és a bûncselekménnyel okozott kár megtérülésével.
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TISZTÍTÁS
PIAC

CSÚCSFELDERÍTÉSEK,
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NAV bûnügyi szolgálata törvényben biztosított, nyílt és titkos eszközökkel dolgozik. A szervezett bûnözôi csoportok kiiktatásával növeli a legális piaci szereplôk mozgásterét, és a bûnös úton szerzett vagyon elvonásával biztosítja a
kiesett költségvetési bevételeket. Hogy mindez milyen eredményeket jelent a
gyakorlatban, arra példaként szolgál néhány konkrét esetet.

ILLEGÁLIS BÁZISOLAJ-KERESKEDELEM (2014)

A sajtóban a több milliárd forint bevételkiesést okozó, „Olajbáró-ügyként” elhíresült esetben egy Hajdú-Bihar megyei lakos által létrehozott nemzetközi bûnszervezet 28 millió liter
bázisolajat szerzett be strómanok nevén lévô gazdasági társaságok nevében az Európai
Unió több tagállamából. Azon túlmenôen, hogy a terméket Magyarországon jellemzôen fuvarozásra használták fel, és illegális üzemanyag-kúton szolgálták ki a lakossági ügyfeleket,

a termékek egy részét a szlovák piacon értékesítették. Az áru nyomon követésének megakadályozására fiktív CMR-okmányokat, illetve egyéb könyvelési iratokat használtak fel, ezzel azt a látszatot keltették, hogy a bázisolaj-termékeket a romániai Nagyváradra szállítják
tovább a beszerzési helyrôl, azonban az áru soha nem hagyta el Magyarország területét.

JÁRULÉKSZABÁLYOK ÜZEMSZERÛ KIJÁTSZÁSA (2014)

Egy szervezett bûnözôi csoport szinte az egész ország területét behálózta. Egy olyan,
bûncselekményekre alapított gazdasági társaságokból álló, fiktív számlázási, szolgáltatási
és könyvelési láncolatot építettek ki, amivel a relatíve sok alkalmazottat igénylô, magas
bérköltséggel járó gazdasági tevékenységet végzô vállalkozások valótlan tartalmú számlák befogadásával elkerülték a munkáltatással kapcsolatos járulékfizetési kötelezettségeiket, illetve több adónemben törvénytelenül csökkentették a fizetendô adót.
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A számlázási láncolat élén álló, a tényleges foglalkoztatást végzô vállalkozások a
bûnözôi csoport közremûködésével havonta százmilliós nagyságrendben csökkentették a központi költségvetés és a társadalombiztosítási alapok bevételeit, közvetve pedig mintegy tízezer munkavállalót fosztottak meg a társadalombiztosítási és
egészségbiztosítási ellátások igénybevételének lehetôségétôl. Az ügy felgöngyölítésére a NAV vezetésével a rendôrség bevonásával nyomozócsoport alakult.

PÉNZMOSÁSTURIZMUS (2015)

Egy magyar állampolgár is tagja volt annak a nemzetközi bûnözôi körnek, amelyben egy észak-afrikai házaspár futárokat bízott meg, akik családi utazás látszatát
keltve, gépkocsijukban elrejtve, alkalmanként 250 ezer és egymillió euró közötti
tételekben hoztak készpénzt Németországon keresztül Hollandiából és Spanyolországból Magyarországra.
A pénzt kisebb részletekben Szlovákiába vitték, ahol különbözô bankokban befizették, majd távol-keleti gazdasági társaságok bankszámláira utalták. A hálózat kábítószerrel, jövedéki termékekkel elkövetett és további bûncselekményekbôl származó
vagyonok "tisztára mosását" végezte, több 100 millió forint értékben. Az ügy felderítésében közremûködött az Amerikai Egyesült Államok Kábítószer-ellenes Hivatala,
a DEA. Az együttmûködés a nemzetközi bûnszervezet teljes körû mûködését feltáró beismerô vallomásokhoz vezetett.

WEBÁRUHÁZI ÁFACSALÓK (2017)

Az e-kereskedelem térnyerésével a webáruházak piacán is megjelentek a költségvetési csalások. A NAV nyomozói egyszerre több bûnszervezetet is kiiktattak errôl
a piacról. A szervezetek különállóan, de többször egymásra épülve milliárdos áfacsalást követtek el. A jellemzôen ukrán, szerb, illetve magyar strómanok által jegyzett cégek nevében az Unió területérôl beszerzett termékek elsô belföldi értékesítésénél kikerülték az áfafizetést. A konstrukció révén tetemes összegû adó-visszaigényléssel is nyerészkedtek.
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ÁRUKERESKEDELEM SZÁMLÁZÁSI LÁNCOLATTAL (2018)

Több mint 10 milliárd forint bevételkiesést okoztak azok a bûnözôi csoportok, amiket egyszerre iktattak ki a pénzügyi nyomozók. A szervezetek egymás tevékenységérôl tudva,
egymás mellett mûködve, részben azonos felvásárlók részére biztosítottak alacsony áron
szójadara-terméket. Az egyes bûnszervezetet irányító személyek olyan számlázási láncolatot alakítottak ki, aminek célja az volt, hogy az általános forgalmi adót valótlan tartalmú
számlákkal csökkentsék. Az egyik elkövetôi kör a haszon eredetét különféle pénzmosási
technikákkal leplezte.

VAGYONBIZTOSÍTÁSI CSÚCS (2018)

Egy több mint 6 milliárd forint kárt okozó, 31 gyanúsítottat érintô ügyben egy vágóhíd üzemeltetôje, alvállalkozókhoz minimál béren bejelentett munkaerôt foglalkoztatott, és a bejelentett bérnél éveken keresztül magasabb összeget fizetett ki. A fizetendô járulék csökkentésére az alvállalkozók valótlan tartalmú számlákat állítottak ki. A bûncselekménnyel okozott kár megtérülését a pénzügyi nyomozók 5 milliárd forintot vagyonelkobzás címén, 13
milliárd forintot jogi személlyel szembeni intézkedésként, és 35 millió forint értékû, húsz,
Olaszországban és Spanyolországban található ingatlan zárolásával biztosították. A büntetôeljárásban zárolt vagyon értéke meghaladta a 20 milliárd forintot.

ILLEGÁLIS CIGARETTAGYÁRTÁS (2019)

Több mint 850 millió forint kárt okozott az a 23 fôs bûnszervezet, amelyre nemzetközi
együttmûködéssel csaptak le a pénzügyi nyomozók. Az illegális cigarettagyárban mintegy
egymillió szál cigarettát gyártottak. A készterméken túl a nyomozók lefoglalták a teljes gépsort, a csomagoláshoz és a gyártáshoz szükséges anyagokat, valamint 35 tonna dohányt,
amely több százmillió cigaretta elôállításához lett volna elegendô. Ugyancsak jelentôs fogásnak bizonyult annak a csoportnak a felszámolása, amelynek tagjait éppen a mûködésben lévô gyártósor mellett érték tetten. A gépek mellett több mint 43 millió szál cigarettát,

valamint négy és fél tonna vágott dohányt foglaltak le. A nyomozás adatai alapján egy hét
elteltével újabb, 77 millió szál cigarettát sikerült lefoglalni egy repülôgéphangárban. A költségvetésnek 3,4 milliárd forint kárt okozott volna, ha ez a cigaretta forgalomba kerül. A hat
elkövetô közül a magyar állampolgárral szemben négy év letöltendô börtönbüntetést szabtak ki, a külföldi állampolgárságú elkövetôket kiutasították az országból, és emellett két év
felfüggesztett börtönbüntetést kaptak.
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015-tôl, az új stratégiai célokkal összhangban a NAV bûnügyi szakterülete, erôforrásait a kisebb súlyú bûncselekményekrôl a súlyosabb, a költségvetésnek jelentôs károkat okozó, a társadalomra veszélyes, szervezetten elkövetett bûncselekmények felderítésére irányította. A komplexebb szemlélet eredményeként számottevôen nôtt a még kísérleti szakaszban megakasztott bûncselekmények száma, ami
által sikerült a költségvetési bevételek csökkenését is megelôzni.

BÛNÖZÉS

SZERVEZETT
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A kiiktatott bûnszervezetek, bûnszövetségek, szervezett csoportok évente hozzávetôlegesen további több 10 milliárd forintnyi kárt okoztak volna, ha folytatják mûködésüket. Egyegy szervezet kiiktatásával, a bûnszervezet uralta piaci szegmenset újra a legális gazdasági szereplôk foglalhatják el, mivel a NAV bûnügyi szakterületének fellépése nyomán a
bûnszervezet széthullik, egyes tagjai az országot is elhagyják, elôfordul, hogy bûnös tevékenységüket más tagállamba próbálják áthelyezni.
A NAV Bûnügyi Fôigazgatósága hatáskörébe tartozó bûncselekményekkel kapcsolatban
általánosságban elmondható, hogy magukon hordozzák a szervezett bûnözés ismérveit,
még akkor is, ha a nyomozás során a bûnszervezetben való elkövetés nem egyértelmû.
Ez utóbbi esetekre jellemzô, hogy legalább hárman, hosszabb idôn keresztül, összehangoltan, egymás tevékenységérôl tudva, haszonszerzési céllal ténykednek. Kapcsolatrendszerükben megtalálhatók pénzügyi, gazdasági szakemberek, jogászok, olykor közszereplôk, akik a háttérbôl segítik a bûncselekmények elkövetését.
A szervezett bûnözés felderítése elsôsorban széleskörû, alapos operatív munkával, leplezett eszközökkel valósul meg. Ez nem csupán a bizonyítékok felkutatásából, megjelölésébôl, a lehetséges elkövetôk azonosításából áll, hanem alapvetô elvárás a tagok csoporton
belüli hierarchikus helyének meghatározása, a leendô gyanúsítottak vagyonának feltérképezése, azon vagyontárgyak megjelölése, melyek lefoglalása, vagy zár alá vétele által a
költségvetést ért hátrány teljesen vagy részben megtérül. Ugyanakkor a szervezett bûnözés elleni fellépés hatékonysága a társszervekkel való együttmûködéstôl is jelentôs mértékben függ, különösen a bûnszervezetet vezetôk körének, és a bûnös úton szervezett
vagyon felderítésében.
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MI KÖZE ENNEK A NYOMOZATI MUNKÁHOZ?

Készen álltunk az 1990 évek kihívásaira, pillanatok alatt elért minket a 2010-es évek változása, majd berobbant az adatbomba, a Big Data, a mobilitás. A szervezet stratégiai szinten sem tudja megfogalmazni a jövô igényeit, nem lehet tudni egy jelenségrôl, hogy trend
lesz, vagy csak pillanatnyi fellángolás. Nyomozati szempontból mindkettô érdekes, a trendi
felületeken friss, az elfeledett felületeken érdekes múltra vonatkozó kapcsolati információk
találhatók. Hogyan érjük el, hogyan értelmezzük, kezeljük ezeket az információkat? Sok a
technológiai és a jogi kérdés. A magyar jogalkotás nemzetközi szinten is ipari mértékben
termeli a jogi normákat, ennek ellenére, a modern információs sokaság hatékony nyomozati
feldolgozása minden esetben szürkezónákba, szabályozatlanságba torkollik, rosszabb eset-

ÉVNYI
ADATROHAM

A

A lehetôségek bôvülése áttörte a generációs korlátokat, a közösségi tartalommegosztó felületekhez tömegek csatlakoznak. Az okos technológiák terjedése olyan mértékû, hogy a technológiák egymásra épülésének folyamatossága
megszûnik: nem kell számítógépes tudással rendelkezni, hogy okos eszközöket
használjunk, nincs szükség bankszámlákra, hogy pénzt tároljunk, nincs szükség hagyományos, hangalapú telefonálásra, szerverek nélküli, adatalapú, titkosított, közvetlen kommunikációs formák léteznek. A titkosítási módszerek éllovasai kvantumalapú megoldásokban gondolkoznak.

HÚSZ

A nyomozók munkája az elmúlt 20 évben
rengeteget változott. A jogszabályi környezet
feladatokat ad és vesz el, miközben rohamos a technológiai fejlôdés, és változnak
az emberi, társadalmi szokások. 1990-es
évek végén elképzelhetetlen volt a mai
információbôség. Nemcsak az információfogyasztás mértéke, hanem a tartalomkészítési, és -megosztási lehetôségek tárháza
is elképesztô méreteket öltött.
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ben jogszabályi korlátokhoz, tiltáshoz vezet. A technológiai ellátottság, az elképesztô technológiai fejlôdés kontrasztjában a 2000-es évek közepes szintjérôl 2020-ra az
elégséges alsó határára esett.

ILYEN ROSSZ LENNE A HELYZET?

A válasz: nem. Számos, a jelen kihívásaira választ adó
rendszer, megoldás bevezetése van folyamatban. Ezek
a folyamatok azonban jelentôsen elhúzódnak. A technológia folyamatosan rohan elôre, a bûnözôket támogatják
a technológiai lehetôségek, a nyomozóhatóságot úgyszintén. Ez egy verseny, melyben hátrányban vagyunk,
de az eredmények beszédesek. Egyrészt a bûnözôi körök nem élnek a technológiai lehetôségekkel, másrészt
nem a technológiai oldalon kell ôket megfogni: ôk is
emberek, tehát hibáznak.
A nyomozóink sok éves tapasztalata, a tudásmegosztás, a közös akciók, munkák eredményekhez vezetnek.
A képet árnyalja számtalan külsô tényezô. Ha elôre tekintünk, számos a jövôbe mutató kockázat jelentkezik,
amit kezelnünk kell. Az elsô és a legfontosabb: az elmúlt
20 év szakmai építkezését súlyosan veszélyezteti a Magyarországon 2020-ra kialakult munkaerôpiaci helyzet.
Az új generációk, az új belépôk körében szinte hihetetlen mértékû a fluktuáció, a tapasztalt, szakmáját valóban
hivatásként élô nyomozókat a kiégés, és a hivatásos
pálya elônyeinek folyamatos nyirbálása pályaelhagyásra
motiválja. Drasztikus humánpolitikai lépések szükségesek az állomány minôségének megtartására, fejlesztésére. A tudásfejlesztés a következô lépés, hatékony, a
kor kihívásainak megfelelô eszközök, szoftverek beszerzése, módszerek kialakítása, oktatása.

HOGYAN TERVEZHETÔ A JÖVÔ?

A válasz egyszerû: olyan rendszereket kell építeni, amelyek a tudást tárolják, könnyen használhatók, felhasználóbarát felületekkel rendelkeznek, gyorsan megtanulhatók, mindemellett hatalmas mennyiségû adatot képesek
gyorsan feldolgozni vagy automatizmusokkal megkönnyíteni, exponenciálisan felgyorsítani nyomozati tevékenységeket.
2020-ra húzódik a 2014-es években megfogalmazott
bûnügyi elemzô rendszer kialakítása, amivel újra a technológiai lehetôségek középmezônyéhez csatlakozunk.
Csak hívószavak: bûnügyi adatpiac, azaz adó és vámszakterületi adatok egy felületen való szabályozott elérésére, hálózatok elemzési képességek jelentôs bôvülése
a telekommunikáció, a bankszámlák, a céghálók, a szociális hálózat területén, adatbányászati lehetôségek alkalmazása a statisztikai modellezés, a prediktív analitika,
a gépi tanulási módszerek területen, adattisztítás, trendés mintaérzékelés, elôrejelzés, kockázatelemzés, szövegbányászati módszerek, entitáskezelés akcióképes
információk képzésére, hang- és szövegleíró technológia, adatmentések elemzését segítô forenzikus elemzôi
kapacitás növelése.
Ezek a funkciók, megoldások, lehetôségek a középtávú fejlesztési terv részei 2014-bôl, számos új gondolat,
megoldás vár bevezetésre. A következô feladat a képés videóelemzési kapacitás növelése, illetve az új rendszerelemek oktatása, és a hatékony használat módszertanának kialakítása, megosztása. Számos terület
folyamatosan változik, fejlôdik, és megfelelô eszközök
birtokában is derék helytállás a tempó tartása, kiemelten
ilyen terület az OSINT, az adatmentés, az 5G hálózati lehetôségek.
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A 90-es évek nyugalmát felváltotta a 2010-es évekhez vezetô lineáris technológiai fejlôdés,
amit egy elképesztô robbanás követett: a diszruptív technológiai változás. Ez a jelenség az,
aminek köszönhetôen a korábbi eredmények, módszerek egyik napról a másikra elavulnak,
de szintén ez a jelenség az, ami azonban elképesztô mennyiségû adat, és megszerezhetô
információ elérését teszi már most, és a jövôben mindinkább lehetôvé. Erre készülve és a
felmerülô lehetôségeket megragadva a 2010-es évek közepén elindult a nyomozati tevékenység technológiai hátterének jelentôs fejlesztése, ami a közigazgatás sajátosságai miatt
elhúzódott, erôsítve a kontrasztot és a beszerzésre váró technológiák fontosságát.

MIT MUTATNAK A SZÁMOK?

Az elmúlt húsz évre visszatekintve vitatható, hogy milyen mérôszámmal értékelhetô a fejlôdés, de az internetforgalom mértéke beszédes szám arra, hogy milyen adatfeldolgozási
és elemzési kapacitásnak kellett megfelelni. 1999-ben az internetforgalom mértékegysége
nem létezô fogalom volt, mai mértékegysége terrabájt/másodperc (TB/s), akkori szemmel
az érték a nulláról épphogy elmozdult. 2002-re 0,1 TB/s volt a tempó. 2007-ben, öt év

elteltével, már 2 TB/s. Ez az az idôszak, amikor az irodai alkalmazásokkal már nehézkesen
lehetett az adatokat kezelni, felmerült a speciális eszközigény. Majd 2015 a következô törés, az épp feldolgozható mérték a tízszeresére ugrik: 20 TB/s. Adattárházak, adatpiacok
korszaka, itt már jelentkezik a lemaradás. Újabb ugrás, 2019, 61 TB/s. Húsz év alatt közel
ezerszeresére nôtt az információfeldolgozási igény. Napjainkban elképesztô a technológiai
nyomás, és bámulatba ejtô a technológiával elérhetô hatékonyság. A tudásmegosztáson
alapuló automatizációk hatékonysági mérôszáma is három számjegyû növekedést hoz a
hagyományos feldolgozással szemben.
A közelmúlt adatait vizsgálva, a nyomozati szakterület jövôjéhez elengedhetetlen a folyamatos fejlesztés, fejlôdés. Az elégséges és közepes adatfeldolgozási, elemzési teljesítményszint elérése, fenntartása, a trendeket látva szép kihívás, és kiváló teljesítmény:
 2012-ben az adatoknak 0,5 %-át elemeztük, a 2020-as becslés 37%.
 2017-ben igaz volt az, hogy 2015-ben és 2016-ban keletkezett a világon valaha létrehozott adatok 90%-a.
 2018-ban az internetfelhasználók 2,8 millió évnyi idôtartamban voltak online állapotban.
 2019-ben 181 millió évnyi idô kellene az internetes információk letöltéséhez.
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HATÁROKON

ÁT

A bûncselekmények elkövetésének
határokat nem ismerô 21. századi
jellege alapvetô igényként fogalmazza
meg minden állam számára, hogy
elhárítsa az akadályokat a hatékony
nemzetközi bûnügyi együttmûködés
elôl. Az információk gördülékeny,
akadálymentes és minél gyorsabb
cseréje kulcsfontosságú szerepet tölt
be a modern bûnüldözésben.

A

z elektronika, a telekommunikációs eszközök, valamint az egyes szektorok
– pénzügyi szektor, kereskedelem stb. – szolgáltatásainak fejlôdésével jelentôs
mértékben felgyorsult a bûnelkövetés folyamata. Bizonyos bûncselekményeknél
a bûnözés globálissá, nemzetközivé válása az egyes államok, illetve az egész
Európai Unió költségvetésének hatalmas méretû károkat okoz, a bûncselekmény elkövetésével szerzett vagyon biztosítása, felkutatása lényeges nehézségekbe ütközik.

Az 1990-es évek óta a magyarországi pénzügyi nyomozásokért felelôs hatóság szervezete, annak struktúrája, feladatrendszere és hatásköre számos átalakuláson ment keresztül. Az adónyomozás újszerû
koncepciója hamar bebizonyította létjogosultságát az
államigazgatás rendszerében. A költségvetést károsító bûncselekmények felderítésére hivatott szervezet
mûködtetésére fordított költségek már a mûködés
elsô évében a büntetôeljárások során feltárt és biztosított vagyoni értékekkel sokszorosan megtérültek és
megtérülnek ma is. Az alkalmas eszköztár elengedhetetlen a stratégiai célok eléréséhez. Ennek szerves
része a nemzetközi együttmûködés lehetôséginek,
eszközrendszerének és a fejlôdô technikai újításoknak a kiaknázása, és nem utolsó sorban a nemzeti
és nemzetközi döntéshozatalban és stratégaalkotásban való markáns részvétel. Nem meglepô, hogy a
nemzetközi bûnügyi célú együttmûködés helyzete
szempontjából, a 2004. május 1-ei uniós csatlakozás
elôtti idôszak össze sem hasonlítható az elmúlt 15 év
lehetôségeivel.
A költségvetési bûnözés elleni küzdelem sikerének az
effektív pénzügyi nyomozói munkán túl számos olyan
egyéb feltétele van, ami nélkül az eredményes pénzügyi nyomozás nem képzelhetô el. Ilyen a nemzetközi
bûnügyi együttmûködés szabályanyagának1, eszközés szervezetrendszerének2 az ismerete, valamint a
kiváló szaknyelvi nyelvismeret. A vagyonvisszaszerzési
tevékenységben egyre nagyobb szerepe van a nemzetközi viszonylatnak, a magyar bûnelkövetôk vagyoni
elemeiket külföldi bankszámlákon rejtik el, vagy nem

1 Nápoly II Egyezmény; Svéd Kezdeményezés, Schengeni Joganyag,
Varsói Egyezmény, Határon átnyúló Bûnözés Elleni Kétoldalú
Egyezmények, stb.
2 EUROPOL, EUROJUST, OLAF, SELEC, Európa Tanács (Moneyval),
NEBEK, OECD, FATF, IMF, ENSZ, stb
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magyar gazdálkodókon keresztül offshore környezetben fektetik
be. A fentiek okán elengedhetetlen a nemzetközi együttmûködés
kommunikációs csatornáinak kihasználása. A nemzetközi bûnügyi
célú együttmûködésben a kommunikáció csatornája sem másodlagos fontosságú, hiszen a szenzitív adatokat – személyes adatok,
bûnügyi személyes adatok, adó- és vámtitok, telekommunikációs
adatok, bankszámlaforgalmi információk stb. – védeni kell.
Ezért volt kiemelkedô eredmény, hogy a NAV BF az Európai Rendôrségi Hivatal (EUROPOL) által mûködtetett Európai Biztonsági Hálózati (ESN) végpontok kiépítésével gyakorlatilag teljes egészében
átvette a NAV bûnügyi szakterületét érintô EUROPOL-együttmûködések feletti felügyeletet a NEBEK-tôl. Nem kiragadott példa, hanem valóban minôségi ugrást jelent az információcserében, hogy
nem ritka olyan SIENA üzenetváltás egy tagállami nyomozóhatósággal, amely 24 órán belül érdemi információval szolgált egy, a
NAV által folytatott nyomozás elômozdításában.
A NAV bûnügyi szakterülete ezen kívül tagja az EUROPOL Súlyos
és Szervezett Bûnözés Elemzô Munkafájl (AWF SOC) keretén belül létrehozott COPY (termékhamisítás), MTIC (közösségen belüli
eltûnô kereskedô típusú csalások), SMOKE (jövedéki termékekkel kapcsolatos jogsértések), illetôleg az AP SUSTRANS (gyanús
tranzakciók – pénzmosás) Elemzô Projekteknek. Mi több, a közösségi kereskedelemhez kötôdô áfacsalások körében a NAV évek
óta a legfôbb adatszolgáltatója az MTIC Bûnelemzôi Projektnek.
Kollégáink nemcsak online kapcsolatban állnak a tagállami társhatóságokkal, hanem a Belsô Biztonsági Alap (BBA) keretében
zajló Europol hospitáción már több éve folyamatos a pénzügyi
nyomozók képzése az EUROPOL hágai székházában mûködô
Nemzeti Összekötô Irodán. Ami a nemzetközi, közösségi szintû
bûnügyi fellépés irányainak stratégiai tervezését és alakítását illeti,
az ennek elsôdleges fórumát adó EMPACT program (European
Multi-disciplinary Platform Against Criminal Threats – Európai Multidiszciplináris Platform a Bûnügyi Fenyegetettség Ellen) keretében
megvalósuló projektek közül a NAV két prioritási területet koordinál:
a jövedéki csalások (Excise Fraud) és az MTIC csalások prioritást.

Az EMPACT Jövedéki prioritás 2019. évi Mûveleti Cselekvési Terve (OAP) szerint Magyarország vezetôként (leader) vesz részt OA
2.1. Designer üzemanyagok elleni operatív tevékenységben, társvezetô (co-leader) Írország (IE) és Szlovákia. Társvezetôként szervezzük (IE mellett) az OA 1.3. (Információcsere és elemzô csoport
kialakítása designer üzemanyagokkal kapcsolatos csalások ellen)
tevékenység feladatait, ahol Szlovákia a vezetô. Az ennek keretében szervezett közös mûveletek (Chain Bridge, korábban Chess
Knight akciók), illetve a mûveletek közötti együttmûködések számottevô eredményeket hoznak (a legutóbbi, idén szervezett mûveleti fázisokban több mint 2 millió liter ásványi olaj lefoglalása ebben
a régióban). A NAV Bûnügyi Fôigazgatóság és a NAV KI Jövedéki
Fôosztály által folyamatosan koordinált elôkészítô és értékelô ülések és mûveleti fázisok mintegy 23 tagállam részvételével zajlanak.
Fentieken túl a NAV (KNYF által képviselve) aktív résztvevôje a jövedéki csalások prioritáson belül a cigarettacsempészet (OA 2.6)
és az illegális cigarettagyártás (OA 2.3) elleni projekteknek.
A költségvetés védelme kiemelt prioritást élvez hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Ezt a stratégiai célt szolgálja a Belügyminisztérium és a NAV között 2014. március 20-án létrejött képzési
együttmûködési megállapodás is, amely alapján létrejött a Nemzetközi Pénzügyi Nyomozói Akadémia, hivatalos elnevezéssel az
International College of Financial Investigation (ICOFI).
Az együttmûködési megállapodás alapján a rendôrség és a NAV
együttesen mozgósítja az elméleti és gyakorlati tudásbázisát, létesítmény- és kapcsolatrendszerét alapvetô közös céljaik érdekében, amelyek a következôk:
 a pénzügyi, gazdasági, kifejezetten a költségvetési érdekeket
sértô bûncselekmények elleni harc során, a határon átlépô és
nemzetközi szintû bûnügyi együttmûködés fokozása;
 az ilyen tárgyú képzési együttmûködés elmélyítése;
 az érintett bûncselekmények üldözésére hatáskörrel rendelkezô hatóságok közötti képzési-oktatási tevékenység összehangolásának elôsegítése.
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A FEDÉLZETEN

A

NAV Bûnügyi Fôigazgatóságán öt éve mûködik a mentorálás, hogy az új munkatársak
beilleszkedését, elméleti tudásuk alkalmazását és szakmai fejlôdésüket segítsék a szakemberek. A program ezen túl visszajelzést ad a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem számára arról,
hogyan lehet lépést tartani az oktatásban a nyomozói munka új kihívásaival,
illetve hol kell erôsíteni a fiatalok tudását.
A fôigazgatóság és az egyetem Rendészettudományi Kara Vám- és Pénzügyôri Tanszékének szakmai kapcsolata a
mentorálás bevezetése óta egyre aktívabb. Akik az egyetemrôl érkeznek, általában könnyen beilleszkednek, a hivatásos „életformát” már magukévá téve
kerülnek a nyomozók közé. Más a helyzet a jogászokkal, közgazdászokkal, akik
tudása ugyancsak érték, de az egyenruhás közeget meg kell szokniuk. Amikor
megérkezik az új kolléga, „szárnyai alá
veszi” a mentor, hogy felmérje a képes-

ÚJONCOK

2019 nyarán 12 friss diplomás pénzügyi nyomozó érkezett a Bûnügyi
Fôigazgatóságra. Bár egyetemi tanulmányaikat sikerrel befejezték, hogy
valójában alkalmasak-e erre a pályára,
az csak ezután derül ki. Fejlôdésükben,
útkeresésükben olyan mentorok
segítik ôket, akik a szakma legjobbjai.
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ségeit, felismerje az erôsségeit. Háromhavonta összegzi a tapasztalatait a teljesítményrôl,
a fejlôdésrôl, az aktivitásról. Ezzel azonban még nem zárul be a kör. A mentorált is beszámol arról, elegendô segítséget kap-e ahhoz, hogy tisztességgel helytálljon. A legtöbb
újonc a közép-magyarországi régióban kezd, amely azért elônyös terep, mert itt lehet a
leggyorsabban a legtöbb szituációt megismerni, ez a legterheltebb országrész.
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A bûnügyi szakterület
egyetemet végzett
újoncainak száma
(2011–2019)
Év

Létszám

2011

9

2012

7

2013

17

2014

17

2015

10

2016

21

2017

17

2018

18

2019
Összesen

12
128

Ahogy a munkaerôpiacon mindenhol, a fiatalok fogadásakor fel kell készülni a generáció
specialitásaira. Idôrôl idôre ugyanis változnak a motivációs tényezôk, nem mindig ugyanazok a vonzó munkahely ismérvei az évtizedek múlásával. Figyelembe kell venni a digitalizáció hatását, hogy ma már nem feltétlenül a lexikális tudást kell elvárni az újoncoktól,
mivel számukra szinte bármilyen információ megszerzése csak pillanatok kérdése. Építeni
lehet ugyanakkor arra, hogy nagyon gyorsan tanulnak a mai fiatalok. Dr. Vankó László
bûnügyi fôigazgató szerint nem a diploma tanúsítja azt, hogy valaki alkalmas-e pénzügyi
nyomozónak. A tanulmányok befejezése csak az elsô fázis. Késôbb derül ki, bírja-e a

friss diplomás a pszichés és fizikai terhelést, és el tudja-e viselni a titoktartás terhét. Sokszor ugyanis olyan információk birtokában vannak a pénzügyi nyomozók, amelyekkel egy
csapásra a baráti társaság középpontjába kerülhetnek. Ennek a munkának vannak írott
és íratlan szabályai, amelyek betartása alapkövetelmény. A legkisebb hajlíthatóság is komoly veszteséget okozhat. Ha egy gyanúsított vagy rutinos védôje azt mondja a nyomozónak, „maga túl sarkos”, akkor az valójában azt jelenti, hogy a nyomozó
sziklaszilárdan tartja a szabályokat, megkörnyékezni nem tanácsos.
Már az is furcsa helyzetet teremthet, ha a nyomozó tegezôdik a
gyanúsítottal.
Ezen a téren nem mindenki állja ki a próbát, hiába nyújtott
maximális teljesítményt az egyetemen. Ezért fogalmaz
úgy a bûnügyi fôigazgató már az eskütétel napján,
hogy legalább két évnek kell eltelnie, mire kiderül,
hogy jó választás volt-e az illetô számára ez a pálya.
A képességek és készségek sorában egyébként
a kommunikáció vezet, ugyanis a munka jelentôs
részéhez ebben kell kiválóan teljesíteni. Ebben is
segíthetnek a mentorok, akik nemcsak megfigyelik, de komoly ügyekbe be is vonják a pályakezdôket. Akit mentornak választanak, az valójában nem
többletmunkaként, hanem megtiszteltetésként éli
meg ezt a feladatot. Mentori szerepbe nem okvetlenül csak vezetôk kerülhetnek, hanem elsôsorban azok,
akik tudásukkal, elkötelezettségükkel, erkölcsi tartásukkal
komoly tiszteletet vívtak ki. Példájuk eleve olyan minta, amely
egy életre meghatározhatja a mentorált hozzáállását, nemcsak a
munkához, hanem az élet minden területéhez is.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, illetve jogelôdjénél, a Rendôrtiszti Fôiskolán,
1987-ben hirdettek elôször felvételi lehetôséget vámnyomozó szakra. A Vám- és Pénzügyôri Tanszék 1991-ben alakult, ahol már vámnyomozó tiszti képzés folyt. 2006-ban a
bolognai típusú képzésre történô átállással a szakokból szakirányok lettek, majd megkezdôdött mind a nappali, mind a levelezô tagozaton a vámnyomozói, pénzügyi nyomozói alapképzés. A bûnügyi szakterület újoncainak száma nemcsak a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen végzett nyomozókkal bôvül, de ezeknek a hallgatóknak megvan az esélyük
arra, hogy szinte rögtön beilleszkedjenek a hivatásosok közé.

ELÔTT

NYILVÁNOSSÁG
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A pénzügyi nyomozás fogalommá vált
a magyar sajtóban is. A NAV elsô bûnügyi
szóvivôje dr. Sárközi Alexandra volt.

Hatmillió szál cigarettát és további huszonegymillió szál
elôállításához elegendô dohányt találtak a NAV nyomozói
egy illegális budapesti cigarettagyárban. Munkájuknak
köszönhetôen több európai országban is bûnözôket
„kapcsoltak le”. A részleteket nemzetközi sajtótájékoztatón
ismertette dr. Zámbó Péter dandártábornok, fôigazgatóhelyettes, valamint az Europol és az OLAF, Belgium,
Olaszország, Spanyolország és Szlovákia képviselôje.
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BIHARINÉ SZÉKELY ANDREA

HIT

TÖRTÉNETEK
SZEMLÉLETRÔL,
VALLÁSRÓL

ôrnagy, osztályvezetô, Közép-magyarországi Bûnügyi Igazgatóság
Milyen felemelô pillanat volt, mikor megalakult ez a szervezet. A mai napig ôrzök egy „Köszöntôlevelet a köztisztviselôi eskü alkalmából”, amit akkor Orbán Viktor miniszterelnök úr írt alá. Ennek az az utolsó mondata: „Isten segítse Önt, hogy munkáját emelt fôvel, erôvel és kitartással
végezze”.
Most eszembe jut, hogy tényleg mennyi minden történik
velünk az évek során, hány ügy kerül a kezünkbe, hányszor érezzük úgy, hogy végre sikerült valamit bizonyítani,
és hányszor akarjuk feladni, de másnap újra kezdjük.
Eszembe jut, hány nappalt és éjszakát töltöttünk munkával, de visszatekintve, milyen
mulatságosnak tûnik, hogy a házkutatást követôen a szolgálati autónkat kiszúrt kerekekkel találtuk, hogy hány órát keringtünk, mire megtaláltunk egy isten háta mögötti címet,
hogy a gyanúsított a kihallgatást követôen közölte: „ej ilyen szííííp asszonyoknak nem
kéne ezt a szörnyû munkát csinálni, inkább kííne oszlopon táncolni, azt akkor nem lenne
nekünk ennyi bajunk”.
Az átalakulások viharaiban néhány évre eltávolodtam a szervezettôl, de amikor visszajöttem, Vankó tábornok úr azt mondta, majd meglátod azt a zöld borítót, és megdobban
a szíved. És valóban… nehéz ez a munka, de jó kollégáim vannak, van miért reggel felkelnem, és elindulnom a Huszti útra. Remélem, tovább tudok haladni emelt fôvel, erôvel
és kitartással, ahogy kívánták régen.

DR. ORATICS JÁNOS
ôrnagy, szakértô fônyomozó, Dél-dunántúli Bûnügyi Igazgatóság
Régi álmom valósult meg akkor, amikor 2009. május
1-jén szolgálatba álltam a Vám- és Pénzügyôrség Déldunántúli Regionális Nyomozó Hivatalában, mint vizsgáló. Hamar belerázódtam a munkába és éreztem, hogy
megtaláltam a nekem való hivatást. Egy pénzügyi nyomozó munkája nagyon összetett, valamikor egy hajnali
kerítésmászással kezdôdô elfogás a kellô adrenalinnal,
máskor a gyanúsítottal és védôjével vívott intellektuális
csata, de legtöbbször „unalmasnak” tûnô irodai munka
adatfeldolgozással, adatértékeléssel és a különbözô informatikai rendszerek bújásával. Kollégáimmal igyekszünk
minél több humort vinni a mindennapjainkba, emellett segítjük egymást, gyakoriak a
„brain storming”-ok, ahol a felmerülô kérdéseket, problémákat, újdonságokat próbáljuk
megoldani, megosztani.
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Nem magányos harcosként dolgozunk, az egyes nyomozók munkájában és sikerében
általában benne van a kollégák, sôt sokszor az egész igazgatóság, a járôrök, revizorok,
adóellenôrök munkája, segítsége is. Nálunk fokozottan érvényesül a „Mindenki egyért,
egy mindenkiért” elv.
Találkoztunk már padló alatti verembe rejtôzött gyanúsítottal, találtunk már a mellékhelyiség szemetesébe dobott pendrive-ot rajta 3 év feketebevételeivel és vevôlistájával,
aminek elôkerülésén egy több hónapig szervezett akció sikere vagy kudarca állt.
Szeretem a munkám, és a kollégáim, szívesen jövök be mindennap dolgozni, a jövômet
is pénzügyi nyomozóként képzelem el. Remélem, eljön az a nap, amikor a költségvetési
csalás társadalmi megítélése és a hozzá kapcsolódó büntetôjogi szigor eléri vagy meghaladja a vagyon vagy személy elleni bûncselekményekét. Úgy gondolom, ebben nagy
felelôsség és feladat hárul a NAV szervezetére és ránk nyomozókra is, amiben a média
lehet leginkább a segítségünkre. Örömmel és büszkeséggel tölt el, amikor a „Mi leszel,
ha nagy leszel?” kérdésre kisfiam habozás nélkül vágja rá: adónyomozó!

DR. VARGA SÁNDOR
ezredes, igazgatóhelyettes, Dél-alföldi Bûnügyi Igazgatóság
Szakmaként tekintek a pénzügyi nyomozó munkára. Miért is mondom, miért is vallom ezt? Azért mert a munkámra mindig is úgy tekintettem, hogy ez nemcsak egy
munkahely a közigazgatás egy adott területén, hanem
egy olyan terület, ahol a szakmámat, az adónyomozói,
majd pénzügyi nyomozói szakmát tudom mûvelni. Ez
ugyanúgy egy szakma, mint a szobafestôi vagy éppen
mint a tanári szakma, amit sokféleképpen lehet mûvelni.
Lehet úgyis, hogy „csak” elvégzem a munkám, mert
ebbôl élek, bemegyek a munkahelyemre és ott ledolgozom a hivatali idôm, leadom a tanórát, mert ez a dolgom.
Ugyanakkor lehet úgyis, hogy a szakmámat, a bûnügyi-pénzügyi nyomozói munkát folyamatosan a lehetô legjobban szeretném mûvelni, ugyanis nem mindegy, hogy mit
adok ki a kezem közül, hogyan fejlôdik, hogyan lesz hatékonyabb a feladatellátásunk,
és hogyan tekintenek rá, milyen a megítélése a szakmámnak. A napi munkám során
ezen értékek-érzelmek is vezéreltek és motiváltak.
Az elmúlt 21 évben mindig fontos volt számomra, hogy kollégáimmal a közvetlen vezetôm bizalma és támogatása mellett innovatív jellegû megoldásokat képviselhettünk,
alkalmazhattunk a munkánk során. Majd fontos volt, hogy már a bûnügyi felsôvezetôk
támogatása mellett is nemcsak helyben, hanem országosan is képviselhettem, elôadhattam – elsôdlegesen a vagyonvisszaszerzés területén, de akár a pénzmosás értékelése tekintetében – kialakított szemléletet, álláspontokat, megoldásokat más, akár külföldi pénzügyi nyomozók, rendôr nyomozók, bírák, ügyészek vagy éppen egyetemi hallgatók részére is. Az ebben folytatott munka visszajelzése számos ügyészi elismerôlevél, a
NAV bûnügyi felsôvezetésétôl vagy éppen a Rendôrség Tudományos Tanácsától kapott
innovációs pályázati elismerések, a Magyar Bûnüldözôk Szövetségétôl a gazdasági bûnüldözés, a kármegtérülés területén végzett újító munkáért kapott emlékérem, amelyek
mind motiváló tényezôk. Ezzel együtt a legközvetlenebb elismerése és eredménye az
ezen a területen végzett munkának az, hogy más bûnügyi igazgatóságok vezetôi és
kollégái vagy éppen rendôri bûnügyi szerv elôadás vagy közvetlen megbeszélés formájában megkeres vagyonvisszaszerzési kérdésekben, megoldási javaslatokban és utána több alkalommal elôfordult-elôfordul, hogy a más egységnél dolgozó nyomozó vagy
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vezetô nagy lelkesedéssel hívott, hogy a legutóbb elôadott vagy közvetlenül átbeszélt
megoldás eredményesen volt képviselhetô az ottani ügyészség elôtt, így az a jövôre
nézve akár abban a megyében is gyakorlattá válhat, ami újabb pozitív számokat, hatékonyságnövekedést eredményezhet a szakmánkban. Közvetlen vezetômmel és jó néhány kollégámmal ugyanis azt valljuk más szakmai megoldások, „ötletelések” kapcsán
is, hogy amit próbálunk tenni, azt természetesen nem magunknak, de még csak nem is
Dél-Alföldnek tesszük, hanem azért, hogy amennyiben képviselhetô és van rá fogadókészség, akkor abból a szakma bárhol is profitálhasson.

DR. VÖRÖS TAMÁS LAJOS
ôrnagy, osztályvezetô, Dél-dunántúli Bûnügyi Igazgatóság
Azt nem igazán mondhatom el magamról, hogy már
óvódás koromban pénzügyôr szerettem volna lenni, de
mikor kiskamaszként átéreztem azt, hogy a környezetemben egyenruhát viselô emberek különleges tiszteletet
vívnak ki maguknak a megjelenésükkel, akkor tudtam,
egy ilyen szervezethez tartozni kiváltság. Nekem sem
volt egyszerû, mint ahogy abban az idôben senkinek
sem. De minden bátorságomat összeszedve nekivágtam annak az útnak, amelyen még ma is haladok. A tanulásba fektetett munka, a fejem felett elmúló szakmai
évek és tapasztalatok vezettek végig az utamon. Soha
nem feledem azt a napot, amikor elôször szolgálatba léptem, amikor országunk tagja
lett az Európai Uniónak. Azon az utolsónak mondott éjszakai szolgálaton átéltem azt,
hogy a változásokhoz alkalmazkodni kell.
A szervezet megtanított arra az alázatra, melynek tiszteletével élni kell, de visszaélni
soha. A közúti határátkelôhelyrôl, a születési helyem közelébôl idôközben elköltöztem,
így nem okozott sem gondot, sem problémát, hogy szolgálati beosztásom és szolgálati helyem is változott. A csatlakozást követôen egy vasúti határátkelôhelyen folytattam munkámat. Különleges és meghatározó idôszak volt. Az ott szolgáló tôsgyökeres
pénzügyôrök rögtön befogadtak, átadták tudásukat, segítségemre voltak a magánéletben és szakmai elômenetelemben is. Itt lettem tiszt, itt éltem meg azt, hogy ez egy
folyamat, át kell élni, ehhez meg kell érni, tisztté válni kell…

A hozzáállásom, a kitartásom és a szakma iránti tiszteletem soha nem volt megkérdôjelezhetô. Szükség esetén éjjel, hétvégén vagy akár egész napon át dolgoztam. Az egyetem elvégzésével megszerzett doktori cím tovább emelte az egyenruha iránti különleges
tiszteletet. A tanulással megszerzett tudás és a szakmai tapasztalat, valamint a múló
évek együtt eredményezték azt, hogy idén májusban, úgymond, minden beérett. Feletteseim, vezetôim egyöntetû támogatása és bíztatása mellett a Somogy Megyei Vizsgálati Osztály vezetôje lettem. Elmondhatom, hogy a szervezet nevelt ki, hiszen több
mint 20 évvel ezelôtt, mikor átléptem a küszöböt, ennek a lehetôségét nem éreztem. A
kollégáim munkatársi tiszteletét sokszorosan kaptam vissza vezetôként, ôk azok a kollégák, akik mindennapi munkájukkal hozzátesznek ahhoz, hogy egy sikerorientált szervezet élén, a lehetôségek kiaknázása mellett vezetôjük lehessek. Mindent összegezve
büszke vagyok arra, hogy nem csak „beleültem”, nem csak úgy „odakerültem” arra a
helyre ahol vagyok, kiskamaszból felnôtt, ôrmesterbôl ôrnagy lettem…
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DUDÁS VILMOS
fôtörzszászlós, szak-segédnyomozó, Észak-magyarországi Bûnügyi Igazgatóság
A több mint 20 év távlatából elmondható, hogy a hatáskörös bûncselekmények száma kibôvült, a felderített
büntetôügyek bonyolultabbak. A sikeres felderítés érdekében széles körû szaktudásra és folyamatos tanulásra
van szükség. Az elmúlt évben történt jogszabályi változás miatt a munkánk egyre szorosabb együttmûködést
kíván a büntetôeljárást lefolytató vizsgálati osztályokkal,
ügyészségekkel ezért a felderítôi munkánk során a változásokra – mint az elmúlt 20 év során mindig – kiemelt
figyelmet kell fordítani. Tapasztalatom alapján kijelenthetô, hogy az elmúlt pár évben felgyorsult a NAV-on belül az informatikai adatbázisok használata, ebbôl adódóan a felderítôi munka során is
ezek ismerete, használata elengedhetetlen.
A 20 év alatt sok „ifjú” kolléga került mellém, akik betanulását a legjobb tudásom szerint segítettem, sikerként könyvelem el, hogy sokan közülük már vezetôi beosztásban
végzik napi munkájukat. Baráti beszélgetések során, mikor felemlegetem a „régi szép
idôket” sokan megmosolyogják a Lada 1200 szolgálati gépjármûvek használatát, i.e.
idôkre hivatkozva.
Visszagondolva az elmúlt 23 évre, nem bántam meg, sôt az egyik legjobb döntésemnek tartom, hogy 1999-ben igent mondtam akkori vezetômnek, és a nyomozói pályát
választottam. Az évek alatt több sikeres ügyben vehettem részt, sok jó kollégát és barátot ismerhettem meg a testületen belül, akik további erôt adnak a nyomozói pályafutásom folytatásához.

GYÔRFI GYULA
ezredes, igazgatóhelyettes, Dél-alföldi Bûnügyi Igazgatóság
1995. február 1-jén, hajnali 2 órakor, kristálytiszta hóban,
dermesztô hidegben indultam el az orosházi határôr laktanyából a vasúti sínek mentén az állomásra, hogy az
elsô vonat Kecskemétre vigyen. A leszerelésem napja
volt ez, így útra keltem, hogy sorállományú katonából hivatásos pénzügyôr lehessek.
1998-ra minden szükséges tanfolyammal, kiváló eredménnyel végeztem és fiatal tisztként felkértek a parancsnokhelyettesi feladatok ellátására.
Nem volt könnyû, kevés szakmai tapasztalattal egy, nálam 6-8 évvel és ugyanennyi szakmai múlttal rendelkezô csapatot vezetni, magamat
vezetôként velük elfogadtatni. Az elhivatottságom, az ôszinteségem és az egyszerûségem átsegített mindenen. Nem szégyelltem kimondani vezetôként, hogy „nem tudom”, viszont ezt mindig az követte, hogy „de utánanézek”. Olajszôkítés, borhamisítás, cigaretta- és szeszcsempészet, volt minden a palettán az arany háromszögben
és azon túl is, jó lecke volt. 2004-ig tartott az elsô utam a Vám- és Pénzügyôrségnél,
aztán úgy alakult a helyzet, hogy fájó szívvel ugyan, de úgy láttam jobbnak, ha nem
megyek végig egy olyan úton, amire kárhoztatták a nyomozó hivatalunkat. Egy kis kitérô következett, számomra egy rekreációs idôszak, amíg a Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés Hivatalában dolgoztam pénzügyi-gazdasági ellenôrként. Érdekes volt, de nem
kötötte le az ambícióimat, legbelül nyomozó maradtam, így dr. Török Árpád hívószavára végül visszatértem 2006-ban újra felépíteni valamit, valami számunkra fontosat,
egy jó csapatot.
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Elindult az építkezés, a korábbi nyomozó hivatal romjain, új, kibôvített hatáskörrel, vámnyomozók és adónyomozók vállat vállnak vetve, együtt kezdtek mûködni, egymást tanítva, a megoldott bûnügyeken keresztül összekovácsolódtak. Csapattá váltunk újra, erôs
csapattá. Az elért sikerekhez mindenki azt tette és teszi hozzá ma is, amiben jó. Mindenkire szükség van, szimbiózisban dolgozunk, alázattal, megôrizve emberségünket.
A szakmai sikereink receptje mindig ugyanaz volt: feszegesd a jogszabály adta kereteket, gondolkodj innovatívan, ne ragadj le a kereteken belül, taposd ki a törvényes utat,
mutasd meg a döntéshozóknak, hogy jól mûködik, terjeszd el a gyakorlatban elôbb a
közvetlen, késôbb a tágabb szakmai környezetedben.
Számomra a legfontosabb – és az elmúlt 25 év többször is igazolta – hogy sohase
felejtsem el, ki vagyok, honnan jöttem és hogy maradjak hû önmagamhoz. Szüleim így
neveltek, és én is erre nevelem fiaimat és lányomat.

MAKARA ATTILA
alezredes, igazgatóhelyettes, Észak-alföldi Bûnügyi Igazgatóság
1996. február 1-jén, 20 évesen a Vám-és Pénzügyôrség
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyomozó Hivatalához,
egy fiatal csapatba kerültem, ahol a legidôsebb kollégák
is 5-10 évvel voltak idôsebbek nálam, azaz az átlagéletkor évtizedekkel volt kevesebb a jelenleginél. A fiatal csapatban azonban hatalmas lendület volt, kimeríthetetlen
energiákkal, mindenkin látszott, hogy szereti a munkáját,
azt becsülettel és odaadással végezte. Elvarázsolt ez a
légkör, a tapasztalt nyomozók határozott helyszíni intézkedései, a magabiztos kihallgatások magukkal ragadtak és
elhatároztam, hogy ezt a munkát én is jól akarom végezni, hogy a kollegáim számítani tudjanak rám a nehezebb helyzetekben is. Elismerésként
éltem meg, amikor egy-egy tapasztalt nyomozó engem kért meg, hogy segítsek házkutatásaik során, ami azt jelentette, hogy mind emberileg, mind szakmailag elismernek.
2000 végén feletteseim nagy feladat elé állítottak, hiszen még alig 5 éves szakmai múlttal vizsgálati alosztályvezetôi megbízást kaptam. A NAV megalakulásával, 2011. január
1-jétôl az Észak-alföldi Regionális Bûnügyi Igazgatóság Kiemelt Ügyek Osztályának ve-

zetôje lettem és októberben megbízást kaptam az igazgatóhelyettesi feladatok ellátására. Ebben a beosztásban az egyik legnagyobb feladat, a rendelkezésre álló erôforrások
elosztása. A feladat azonban nem volt lehetetlen, mivel az ország egyik legjobban felkészült munkatársai támogattak.
Már a pályám kezdetén átéreztem a hivatásunk felelôsségét, mivel a mi feladatunk a törvények betartatása, az elkövetôk felelôsségre vonása, ami erkölcsi tartással párosult. Ez
a hivatásbeli szemlélet végül életformává alakult, azaz a civil életben sem a kiskapukat
keresem, hanem mindig az egyenes, törvényes megoldás híve vagyok. Sokszor láttam,
fôleg hasonló korú elkövetôk szemében, hogy nem értik, hogy miért végezzük ezt a feladatot ennyi pénzért, ilyen kötöttségek mellett ennyire lelkesen, hiszen a mi tudásunkkal a
civil életben a törvényesség határát átlépve többszörösét is megkereshetnénk. Erre egyszerû a válasz, mert mi különbnek érezzük magunkat, többet jelent az erkölcsi tartásunk,
becsületünk, hivatásunk, mint a gyomorgörccsel összeharácsolt milliók.
Pályafutásom során gyakran eszembe jut még, a felvételi eljárás során többször hangoztatott folyamatos önképzés. Na, ez nagy igazság volt! 23 évvel ezelôtt, elsô munkanapomon a hivatalban csak a parancsnoki irodában volt számítógép, mi nyomozók
írógéppel dolgoztunk, míg ma az elektronikus ügyintézés világában a nyomozónak az
irodáját sem kell elhagynia például egy megkeresés kibocsátásához, illetve a válasz be-
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szerzéséhez. Házkutatások alkalmával a bizonyítékot „kockás füzetben” kerestük, míg
a mai elkövetôk az internet korszakában a felhôben tartják adataikat, ami lényegesen
bôvebb, mint a kockásfüzet tartalma volt, viszont megtalálni már speciális szakértelmet
igényel. A gazdasági bûnözôket jellemzôen számviteli és jogi szakismerettel rendelkezô
személyek is segítik, a hatósági fellépésekre, jogszabály-módosításokra reagálva rugalmasan változtatnak elkövetési magatartásukon, ezért eredményes büntetôjogi felelôsségre vonásuk elérése csak felkészült, becsületes, tettre kész nyomozói állománnyal
lehetséges.

PATAKI TAMÁS
osztályvezetô, Közép-dunántúli Bûnügyi Igazgatóság
Középiskolás korom óta vonzott a rendôri pálya, ezen
belül is a nyomozói, amely iránt az érdeklôdést elsôsorban a krimik, bûnügyi tárgyú könyvek keltették fel. Ehhez
jött még az édesapámtól kapott impulzus. Ô volt a példaképem, aki elsôsorban igazságszeretetre és becsületességre nevelt.
Kezdetben persze, mint sok más fiatalt, engem is inkább
az életvédelmi terület érdekelt. Elhatároztam, hogy civil
ruhás nyomozó leszek.
Amikor megalakult az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatal, felkeltette az érdeklôdésemet, mert a munkám során gyakran kerültem kapcsolatba
az adórevizorokkal. Ez adott egy lökést, hogy pályát váltsak, a rendôrségtôl leszerelve
1991-ben revizor lettem a megyei adóhivatalnál. Idôközben elterjedt, hogy tervezik az
adónyomozás bevezetését az adóhivatalnál. Már akkor elhatároztam, hogy ha ez a speciális nyomozó hivatal megalakul, nekem ott a helyem, a nyomozás iránti vágy újra felerôsödött bennem, ráadásul úgy éreztem, az addigi szakmai múltam erre kötelezett is.
„Vágyam” megvalósult, 1999. február 1-jén megalakult az adóhatóság nyomozó szerve
az APEH Bûnügyi Igazgatóság és a megyei nyomozó hivatalok, én a Veszprém megyei
hivatalnak tagja lettem, hivatalvezetô-helyettesi beosztásban.
A pénzügyi nyomozói munkát olyan hivatásnak tartom, amely egész embert, folyamatos
érdeklôdést, tájékozódást kíván meg a büntetô- és büntetôeljárási jogelmélet-, joggya-

korlat tekintetében, valamint szükséges elsôsorban a hazai gazdasági, nemzetgazdasági
folyamatok figyelemmel kísérése. Társadalmilag hasznos tevékenység, amely végsô soron az állami költségvetési bevételek kikényszerítésére szolgál. Folyamatos harc, illetve
küzdelem az adócsalások ellen. Az adócsalás társadalmi megítélése ugyanakkor, amióta
a pályán vagyok, de elôtte is, mindig ellentmondásos volt, sokan bocsánatos bûnnek,
esetleges kényszerû vagy divatos cselekménynek tüntetik fel. Napjainkban különösen
nagy kihívás ezen a területen dolgozni, amikor a különbözô gazdasági szektorokban a
költségvetésnek különösen jelentôs vagyoni hátrányt okozó szervezett bûnözôi csoportok, bûnszervezetek alakulnak, akik a remélhetôleg nagyobb számú tisztességes gazdálkodók piaci viszonyait rontják, ezzel együtt az adófizetô állampolgárok érdekeit is sértik.

SPEKKER JÁNOS
ôrnagy, osztályvezetô, Központi Nyomozó Fôosztály
1995. május 2-án kezdtem a pályafutásomat a Vám- és
Pénzügyôrség Heves Megyei Nyomozó Hivatalánál, mint
nyomozó. A munka rendkívül érdekes és összetett volt,
folyamatosan kellett a felderítôi feladatok mellett vizsgálati
munkát is végezni, illetve az akkoriban nagyon kedvelt
közúti vagy a rendôrséggel közös egyéb ellenôrzésekben részt venni. Persze az ügyek legnagyobb része közel sem volt olyan jellegû és összetettségû, mint a maiak, és volt köztük néhány olyan is, ami a mai szemmel
nézve már megmosolyogtató. Ilyen volt például a devizabûncselekmény, amire a mai fiatalok már nem emlékezhetnek. Az alapfokú tanfolyamot követôen Miskolcra vezényeltek, majd újra Egerben
teljesítettem szolgálatot és ekkortól éreztem, tapasztaltam meg azt, hogy folyamatosan
változnak a szervezeti feladatok. Hol új feladatokat kaptunk, hol pedig a már meglévô
feladatokhoz új eszközöket, lehetôségeket. Ebben az idôben indult a Vám- és Pénzügyôrség számára a titkos információgyûjtés lehetôsége, ami nagy kihívást és rengeteg
újfajta munkát jelentett számunkra.
2000-ben megalakult a Vám- és Pénzügyôrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága, ahová 2001-tôl én is kerültem sok vidéki nyomozó kollégával együtt. 2003-tól
2006-ig szerencsém volt egy pár éves kitérôt tenni, a nyomozati munkából a VPOP
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Pénzügyi Fôosztályára kerültem. Késôbb mégis úgy hozta az élet, hogy visszakerültem
a Központi Bûnüldözési Parancsnokságra, ahol éppen újabb kihívások fogadtak: a korábbi ügytípusok és bûncselekmények mellé már a visszaélés kábítószerrel is felkerült
a palettára, így azoknak a bizonyos országjárásoknak a száma tovább nôtt. 2008-tól
megbíztak a csoportvezetôi feladatokkal. A változások, átszervezések nagymértékûek
voltak, de a korábbi évek tapasztalatai alapján minden gördülékenyen ment mindenki
számára. Jelenleg a Bûnügyi Fôigazgatóságon belül, a Központi Nyomozó Fôosztályon
teljesítek szolgálatot, az idei évtôl immáron osztályvezetôként. A mostani ügyek szintén
más jellegûek, mint a korábbiak, egyre több általános ismeretet és még inkább több
jogi ismeretet kívánnak meg tôlünk, aminek – minden kollégám nevében mondhatom –
teljes mértékben igyekszünk megfelelni.

SZALONTAI KRISZTIÁN
alezredes, igazgatóhelyettes, Közép-dunántúli Bûnügyi Igazgatóság
A Vám- és Pénzügyôrséghez történô felszerelésem elsô
napjától kezdôdôen mindig, minden szakterületen, ahol
dolgoztam, megtaláltam azt a kihívást, amely megszépíti
a néha unalmas, rutinszerû munkavégzést. Számomra a
legérdekesebb nyilvánvalóan a bûnügyi munka, ezen
belül is a felderítési szakterület. A felderítésen belül humán bûnügyi hírszerzô tevékenységet is végzek, így mindig nagy kihívásnak és komplex munkának éreztem,
hogy egy néha jelentéktelen vagy hiányos kis információmorzsából hogyan lehet alapos felderítéssel felszámolni
egy bûnszervezetet, illetve tôlük visszaszerezni a bûnös
úton szerzett vagyont. Számomra ez a nyomozói munka csúcsa, mivel általában a semmibôl kell jelentôs ügyeket összerakni úgy, hogy a késôbbi vizsgálónak túl sok bizonyítékot már ne kelljen beszereznie. Mindig figyelemmel kísértem a technikai fejlôdést, ami
segíti a nyomozók munkáját. Folyamatosan kerestem az újabbnál újabb lehetôségeket,
hogy soha ne ragadjunk meg egy bevett szokásnál, amibe aztán belefásulhat az ember.
Felderítéseim közül a legbüszkébb vagyok a több mint 90 ezer karton adózás alól elvont cigaretta felderítésére egy raktárban, ahol a realizáláskor éppen a rejtekhelyes
kamiont rakodták, egy 18 milliárd forintos pénzmosás felderítésére, és a több mint 50

kilogramm kábítószer lefoglalására. Mindezeket nyilván egyedül nem tudtam volna véghezvinni, ha nincs egy olyan jó csapat, akiknek a tagjaival együtt dolgozva, egymást
segítve gyorsan jöttek az eredmények.

TORJÁK GYULA ANDRÁS
alezredes, szakértô fônyomozó, Észak-magyarországi Bûnügyi Igazgatóság
Pályafutásom során mindvégig hittem abban, hogy a
tisztességesen elvégzett munkának meglesz az eredménye. Az elmúlt közel 30 év alatt számos ügyben nyomoztam, illetve ügyet vizsgáltam, ezek között voltak bonyolultabb és egyszerûbb megítélésû büntetôügyek is. Nem
feltétlenül az az ügy volt a legbonyolultabb, aminek az elkövetési értéke a legnagyobb volt. Mindig igyekeztem
hangsúlyt fektetni a minôségi, mindenre kiterjedô, alapos
munkavégzésre, ami sok esetben lemondásokkal is járt,
és a családom támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg. A mai napig nosztalgiával gondolok arra az
idôszakra, amikor az APEH Bûnügyi Igazgatóság Nógrád Megyei Nyomozó Hivatalánál
adónyomozóként tevékenykedtem, ebben az idôszakban éreztem azt leginkább, hogy
hatékonyan dolgozunk és nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is megbecsülik a
munkánkat.
Az elmúlt évtizedek alatt azt tapasztaltam, hogy az általam nyomozott büntetôügyek bonyolódtak, egyre több olyan bûncselekménnyel találkoztam, amelyekrôl a nyomozás
során kiderült, hogy országhatárokat is túllépô bûnszervezeti kör áll a háttérben, mindez a nyomozói munkateher nagymértékû növekedésével is járt. Meglátásom szerint a
nyomozati szakterületen jelenleg igen széles körû ismeretre van szükség, amihez a folyamatos képzések, önképzések mellett elengedhetetlen a szakterületen eltöltött évek
tapasztalata is. Állandó fejlôdésre van szükség, hogy meg tudjunk felelni az új kihívásoknak. Pozitívumként azt tapasztalom, hogy a kormány célja is egyre inkább az lett, hogy
ne a közterhek növelésével érje el a költségvetési bevételek emelkedését, hanem az
adómorált javító intézkedésekkel, ami adott esetben a NAV hatáskörébe utalt bûncselekmények felderítését is eredményesebbé teheti, illetve adott esetben a bûncselekmények számának, és ezáltal a munkaterhek csökkenéséhez is vezethet.
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STATISZTIKA

Ismertté vált bûncselekmények száma
Év

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Darab

4 476

6 042

7 207

6 606

5 832

6 716

9 568

9 058 11 282 16 668 22 251

2015

2016

2017

2018

2019

22 447 14 389 12 440 10 048 7 656

6 247

5 977

5 956

5 308

2008

2009

2010

Ismertté vált bûncselekmények száma (NAV)
Év
Darab

2011

2012

2013

2014

Elkövetési érték
Év

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Milliárd Ft

40,8

44,5

44,5

48,1

35,4

40,8

71,4

98,0

103,9

121,2

119,7

Elkövetési érték (NAV)
Év

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Milliárd Ft

131,7

121,0

121,5

148,8

136,6

109,4

94,3

76,7

96,4

Vagyoni kényszerintézkedéssel biztosított érték
Év
Milliárd Ft

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

4,4

6,6

6,0

3,8

3,2

10,8

10,6

24,6

15,0

13,4

7,8

Vagyoni kényszerintézkedéssel biztosított érték (NAV)
Év

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Milliárd Ft

18,4

27,8

24,5

28,8

30,6

33,5

42,5

46,9

89,2

