
FELJELENTÉS 
  
  

Címzett:  
ORFK Nemzeti Nyomozó Iroda 
Gazdaságvédelmi Osztálya 
  
Tárgy:  
feljelentés a Btk. 253. § (2) bekezdésébe ütköző hivatali vesztegetés bűntette miatt 
  
Tényállás: 

Gaskó István, a Liga Szakszervezet elnöke a minap a nyilvánosság előtt ajánlatot tett: a 
Liga Szakszervezet kifizeti azoknak az MSZP-s képviselőknek a 100 ezer forintos 
frakcióbüntetését, akiket csak ez tart vissza attól, hogy nemmel szavazzanak az 
egészségbiztosítás reformjáról szóló törvényre. Kijelentette: személyesen keresik meg az 
ingadozó képviselőket, akik számát körülbelül negyvenre teszi. 

Az MSZP frakció vezetői – tévesen – politikai vesztegetésnek minősítették az ajánlatot. 
Valójában azonban az nem politikai, hanem büntetőjogi értelemben minősítendő 
vesztegetésnek, méghozzá hivatali vesztegetésnek, s azon belül is a minősített, súlyosabb 
alakzatnak.  

  
Jogi minősítés: 

A Btk. hivatali vesztegetés 253. § (1) bekezdése így rendelkezik: „Aki hivatalos személy 
működésével kapcsolatban, neki vagy reá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, 
bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” 

A (2) bekezdés szerint pedig: „Bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő a vesztegető, ha az előnyt azért adja vagy ígéri, hogy a hivatalos személy a 
hivatali kötelességét megszegje, a hatáskörét túllépje vagy a hivatali helyzetével egyébként 
visszaéljen.” 

Márpedig Gaskó István elkövető a tényállásban írt cselekményével: 
– a Btk. 137. § alapján hivatalos személynek minősülő országgyűlési képviselőket szólított 

meg, s ajánlatát az ő működésükkel kapcsolatban tette; 
– számukra jogtalan előnyt ígért, hiszen esetleges frakció-büntetésük „átvállalása” náluk 

feltétlenül jogtalan előnyt jelent: olyan pénz kézhezvételét ígéri nekik, amely őket sem 
munkájuk alapján, sem más jogcímen nem illeti meg; 

– ezt az előnyt pedig azért ígérte, hogy a hivatalos személy képviselők a (2) bekezdésben 
foglalt módon megszegjék hivatali kötelességüket: amennyiben ők nem az Alkotmány 20. § 
(2) bekezdése szerint járnak el, hogy ugyanis „tevékenységüket a köz érdekében végzik”, 
hanem ilyetén megfontolások alapján – akkor nyilvánvalóan megszegik kötelességüket. 

  
Kérem az erre hivatott nyomozó hatóságot, feljelentésem alapján folytassa le a szükséges 
büntetőeljárást, majd annak eredményéhez képest vádemelésre adja át az ügyet az 
ügyészségnek, hogy azt azután a bíróság bírálja el. 
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                                                                                                                      feljelentő 
 


