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Sajtóközlemény

A  Heves  Megyei  Főügyészség  Közérdekvédelmi  Szakága  által  a  2010.  év  elején  folytatott 
cégtörvényességi vizsgálat során derült fény arra, hogy a tegnapi napon sajtónyilvánosságra került, 
az  egész  országot  behálózó  költségvetési  csalás-sorozat  ügyében  is  érintett  több  gyanúsított 
Egerben,  egy  közös  székhelyen,  nagy  számban  olyan  fiktív  cégeket  működtet,  melyek  ún. 
cégtemetőként szolgáltak. Az ügyészi szakágak közötti szoros együttműködés eredményeképpen a 
Heves  Megyei  Főügyészség  Büntetőjogi  Szakága,  az  akkor  rendelkezésre  álló  adatok  alapján, 
többrendbeli közokirat-hamisítás bűntettének gyanúja miatt rendelt el nyomozást az ügyben, amely 
több mint 400 fiktív vállalkozást érint. 

Az ebben a nyomozásban felmerült adatok arra utaltak, hogy egyes elkövetők más módon is – a 
munkaerő kölcsönzés intézményével visszaélve - éveken át, egy kifejezetten erre a tevékenységre 
létrehozott  bűnszervezet  működtetése,  illetve  az  abban  való  részvételük  útján,  jelentős  összegű 
jogtalan  haszonra  tettek  szert.  Szolgáltatásaikat  –  a  munkáltatói  terhek  megtakarításának 
reményében  –  százas  nagyságrendben  vették  igénybe  különböző  cégek.  Ez  a  munkaerő 
kölcsönzéssel érintett mintegy 10 000 munkavállalót is hátrányos helyzetbe hozta.

Ezen információk alapján került elrendelésre az a nyomozás, amelyben a tegnapi napra virradóan 
összehangolt akcióra: 23 személy őrizetbe vételére, 295 helyszínen bizonyítási eszközként szolgáló 
iratok, valamint több mint 111 millió forint értékű készpénz, illetve ingóság, továbbá nagy számú, 
illegálisan tartott lőfegyver és lőszer lefoglalására került sor.

A nyomozás fokozott  ügyészi  felügyelet  mellett  zajlik,  ami az adott  ügyben -  az eljárás eddigi 
szakaszában - az ügyészség és a nyomozó hatóság hónapok óta tartó, szoros, napi rendszerességű 
együttműködését  jelentette.  Ennek  keretében  az  ügyészség  konkrét  utasításokkal  segítette  a 
nyomozás eredményességét,  valamint részt vett  az akció előkészítésében és lebonyolításában is: 
jelen voltak ügyészek egy ügyvédi irodát érintő budapesti házkutatásnál, valamint Egerben több 
gyanúsított kihallgatásán is. 

A nyomozó hatóság  kezdeményezésére  a  Heves  Megyei  Főügyészség 23 őrizetbe  vett  személy 
előzetes letartóztatását indítványozta. A tegnapi napon az Egri Járásbíróság 8 gyanúsítottal szemben 
rendelte  el  a  legsúlyosabb  kényszerintézkedést,  míg  a  mai  napon  további  15  személlyel 
kapcsolatban születhet döntés. 
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