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HATÁROZAT 

bűnügyek egyesítéséről 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 376. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) 

bekezdés a) pontja szerint minősülő nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének  

gyanúja miatt folyamatban lévő büntetőügyhöz a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény 

(továbbiakban: Be.) 146. § (1) bekezdése alapján az alábbi ügy egyesítését elrendelem.  

 

 

Az ügy felsorolása: 

 

29022/718/2019.bü 

 

A határozatot kézbesíteni kell:  

1. ifj. Tényi István - bejelentő  

2.Transparency International Magyarország Alapítvány - feljelentő  

3. Győri Járási és Nyomozó Ügyészség 

 

 

A  Be. 369. § (1) bekezdése alapján a határozat ellen a gyanúsított, a védő, a sértett, a vagyoni 

érdekelt és az egyéb érdekelt a határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül a határozatot 

hozó nyomozó hatóságnál panaszt terjeszthet elő. 

 

A Be. 369. § (2)  bekezdése alapján a feljelentő kizárólag a feljelentés elutasítása miatt, a vagyoni 

érdekelt és az egyéb érdekelt a határozat közvetlenül rá vonatkozó rendelkezésével kapcsolatban 

terjeszthet elő panaszt. 

 

A Be. 369. § (3) bekezdése alapján a panaszt annak előterjesztője mindaddig visszavonhatja, amíg 

azt érdemben el nem bírálták. A visszavont panaszt újból előterjeszteni nem lehet.  
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Hatóságunk a fenti számú ügyben nyomozást folytat ifj. Tényi István 2019. október 9-én kelt - 

internetes oldalakon megjelent újságcikkekre alapozott, azokat teljes terjedelemben közlő - 

bejelentése alapján. A bejelentés tartalma szerint Borkai Zsolt győri polgármester az Audi győri 

Logisztikai Központjának létesítése kapcsán 2012. év folyamán az érdekköréhez tartozó dr. 

Rákosfalvy Zoltánnak információt szolgáltatott arról, hogy a tervezett logisztikai központot a helyi 

ipari parkkal határos ingatlanon tervezik létesíteni. Ezen információ alapján dr. Rákosfalvy Zoltán, 

illetve az érdekeltségébe tartozó SR Invest Kft. az ingatlanokat felvásárolta 1.500.000.000,-Ft 

értékben, majd azok átminősítését követően - rövid idő elteltével - értékesítette a német autógyár 

üzleti céljaira 7.000.000.000,-Ft értékben. 

A fentiek alapján ifj. Tényi István bejelentéssel élt hűtlen kezelés bűncselekmény gyanúja miatt, 

mert álláspontja szerint  az általános bírósági gyakorlat alapján az ingatlanok vételára majd a rövid 

időn belül történő értékesítéséből származó pénzösszegek közötti 20 %-ot meghaladó eltérés  

esetén különböző kérdések merülhetnek fel, hiszen a földek - melyek dr. Rákosfalvy Zoltán és 

kisebb részben az önkormányzat tulajdonában voltak - dr. Rákosfalvy Zoltán tulajdonában álló 

részének megvételére a Győri Önkormányzat nem élt az elővásárlási jogával, így azt átengedve a 

dr. Rákosfalvy Zoltán érdekkörébe tartozó gazdasági társaság részére, mely nagy haszonra tett 

szert. A bejelentés alapján 2019.10.16-án feljelentés-kiegészítés, majd 2019.11.18-án nyomozás 

elrendelésére került sor.    

 

A 29022/718/2019.bü. számon dr. Ligeti Miklós, a Transparenty International Magyarország 

Alapítvány jogi vezetője 2019. október 10-én - szintén internetes oldalakon megjelent 

újságcikkekre alapozva - feljelentést tett, mely feljelentés nyomán 2019.10.18-án 

feljelentés-kiegészítés, majd 2019.11.18-án nyomozás elrendelésére került sor. A feljelentés szintén 

az Audi Logisztikai Központjához kapcsolódóan termőföldek és telekingatlanokat érintő 

szabálytalanságok, a nevesített német gyár területén lévő telkek felvásárlásával majd 

továbbértékesítésével kapcsolatos. Dr. Ligeti Miklós a fentieken túlmenően a feljelentésében  

Borkai Zsolt és dr. Rákosfalvy Zoltán által több bűncselekmény illetve akár bűncselekmény-sorozat 

elkövetésének feltételezésébe bocsátkozik, mely szerint nevezettek a hivatali visszaélés 

bűncselekmény mellett a csalás és a hivatali vesztegetés bűncselekményét is megvalósíthatták 

azzal, hogy dr. Rákosfalvy Zoltánnal bennfentes információ - mely szerint az Audi gyár a 

későbbiekben kifejezetten az általa felvásárolt földterületen hajtja végre a logisztikai park 

beruházását - került megosztásra. Ezen bennfentes információ közlése alapján az Audi gyár is kárt 

szenvedett a feljelentő álláspontja szerint, hiszen valószínűleg drágábban jutott hozzá a logisztikai 

parkhoz szükséges földterülethez, mintha közvetlenül az eredeti tulajdonosoktól vásárolta volna 

meg azokat.    

 

Tekintettel arra, hogy a bűnügyek együttes elbírálása - az eljárás tárgyára és a feljelentett 

cselekményekben megnevezett személyek azonosságára figyelemmel - célszerű, ezért a rendelkező 

részben foglaltak szerint a Be. 146. § (1) bekezdése alapján a 29022/718/2019.bü. számú ügynek 

jelen ügyhöz történő egyesítéséről határoztam. 

 

A határozat elleni jogorvoslatra a Be. 369. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések 

vonatkoznak. 

 

Budapest, 2019. november 20. 

Pál Anikó c.r. alezredes 

rendőrségi főtanácsos 

osztályvezető 
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