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Tisztelt Elnök Úr! 

 

 

Tájékoztatom, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztályon 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 291. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) 

bekezdés c) pontja szerint minősülő üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása bűntett 

elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folyamatban lévő eljárást megvizsgáltattam.  

 

A bűncselekmények elkövetőinek előállítására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

33. § (2) bekezdés b) pontja alapján került sor.  

 

Az előállítások során az eljáró rendőrök bilincset alkalmaztak, amely ellen egy személy 

terjesztett elő panaszt.  

 

Az alkalmazott kényszerintézkedések parancsnoki kivizsgálása megtörtént, amely kiterjedt az 

intézkedéseket megalapozó körülményekre, valamint a bilincs használatának jogszerűségére. A 

nyomozó hatóság előállításban résztvevő tagjai a panaszos részéről olyan verbális és nonverbális 

jeleket tapasztaltak, melyek annak zavart tudatállapotára utaltak. Annak megakadályozása 

érdekében, hogy a panaszos az előállítás során önmagának vagy másnak sérülést okozzon, illetve 

valamiben kárt tegyen, bilincs alkalmazása mellett döntöttek. 

 

A kivizsgálás megállapította, hogy a bilincs használata jogszerű és szakszerű volt. A bilincs, mint 

a testi kényszert követő legenyhébb kényszerítő eszköz használata az előállított viselkedésére 

figyelemmel indokolt és arányos volt.  
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A Rendőrség a kiemelkedő tárgyi súlyú, közérdeklődésre számot tartó bűncselekmények, így a 

vesztegetés és a vesztegetés elfogadása miatt folytatott nyomozásról minden esetben a szükséges 

mértékben tájékoztatja a közvéleményt. Ezen büntetőeljárások során a nyomozó hatóság a 

jogszabályoknak megfelelően jár el minden gyanúsítottal, így a vesztegetővel, illetve a 

vesztegetést elfogadó féllel szemben is.      

 

 

Budapest, időbélyegző szerint 
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Dr. Balogh János r. altábornagy 

                         rendőrségi főtanácsos 

                  országos rendőrfőkapitány 
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