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Osztályvezető

Történeti áttekintés I.

Szent István törvényei è büntették a tizedet elrejtőt (kilenc részt kellett fizetnie az elrejtőnek)

Aranybulla è az egyházat is szankcionálta, ha a tized fizetésére vonatkozó rendelkezéseket megszegte

1848 előtt az állami pénzügyi bevételek rendjét megsérteni csak è só-, lőpor- és salétromjövedékkel

kapcsolatos szabályok megsértésével lehetett è „nyomozása” un. harmincadhivatalok hatáskörébe tartozott

Csemegi kódex az adócsalás bűncselekményét nem ismerte

Adócsalás fogalma az államkincstár megkárosítására irányuló bűntettekről és vétségekről szóló 1920. évi XXXII. 

Tc. határozta meg:

1959. évi 18.tvr új szabályozási elv è egységesen határozta meg az adócsalás bűncselekményét

1978. évi IV. törvény 310.§ adócsalás tényállása, minősített eset a jelentős mérték /1978.XII 31./

Adócsalás

310. § (1) Aki az adókötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényt (adatot) a hatóság előtt valótlanul ad elő vagy 

elhallgat, és ezzel vagy más megtévesztő magatartással az adóbevételt csökkenti, vétséget követ el, és egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel, javító-nevelő munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő….



Történeti áttekintés II.

Számos módosítás:

-Minősített eset lett ha az adócsalás folytán az adóbevétel  különösen nagymértékben csökkent

-Tényállás kiterjed tb járulékra, az egészségbiztosítási járulékra, a nyugdíjjárulékra

-Változik a tényállás elnevezése è Adó- és Társadalombiztosítási csalás

-Új alapeset (már megállapított kötelezettség meg nem fizetése céljából téveszti meg a hatóságot az elkövető)

-Új tényállás è Munkaadói és munkavállaló járulék fizetési kötelezettség megszegése (Btk. 310/A.§) (2005 09. 

01-ig volt hatályban)

-Új tényállás è Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése 
(2005. szeptember 01-ig volt hatályban)

-Emelkedtek az értékhatárok (20.001,-Ft, 50.001,-Ft, jelenleg 100.001,-Ft), minősített esetek értékei változtak 

-…stb.

1988. Adóreform (szja általánossá válása, áfa 
bevezetése stb.) è kibővült az adózók köre, a 

lehetőségek
Megváltozott viszonyok módosítást igényeltek

Történeti áttekintés III.

2012. január 01. è költségvetési csalás
-új rugalmas tényállás

-bevételi oldal:adócsalás, munkáltatással összefüggésben elkövetett
adócsalás, visszaélés jövedékkel, csempészet, áfára elkövetett csalás, illetve a

csalás minden olyan esete, amely a költségvetés sérelmével jár

-kiadási oldalon: jogosulatlan gazdasági előny megszerzése, az Európai
Közösségek pénzügyi érdekeinek a megsértése, illetve a csalás minden olyan

esete, amely a költségvetés sérelmével jár



„Adónyomozó” hatóságok

Ø 1999. APEH BIG

Ø 2003. ORFK Bűnügyi Főigazgatóság Pénzügyi Nyomozó Igazgatóság

Ø 2004. NNI

Ø 2006. Vám-és Pénzügyőrség

Ø 2011. NAV

• A 2013. július 1-jén hatályba lépett, a Büntető Törvénykönyvről 

szóló 2012. évi C. törvény Különös Részében nevesített 

bűncselekmények közül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

nyomozóhatósági jogkörébe utalt bűncselekmények

• ELSŐDLEGES NYOMOZÓHATÓSÁGI JOGKÖR:

Ø Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §) 

Ø Nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §) 

Ø Haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §) 

Ø Kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §) 

Ø Orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont 

termékre vetik el (Btk. 379. §) 

Ø Bitorlás (Btk. 384. §) 

Ø Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §) 

Ø Védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §) 



Ø Jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §) 

Ø Iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 388. §) 

Ø Társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §) 

Ø Költségvetési csalás (Btk. 396. §) 

Ø Költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása 

(Btk. 397. §) 

Ø Jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 398. §) 

Ø Számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §) 

Ø Csődbűncselekmény (Btk. 404. §) 

Ø Engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §) 

Ø Versenytárs utánzása (Btk. 419. §) 

…továbbá 

a fenti bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett:

Ø közokirat-hamisítás (Btk. 342-343. §), 

Ø hamis magánokirat felhasználása (Btk. 345. §), 

Ø egyedi azonosító jellel visszaélés (Btk. 347. §), 

Ø bélyeghamisítás (Btk. 391. §), 

Ø pénzmosás (Btk. 399-400. §) 

Ø és a pénzmosással kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása (Btk. 
401. §).



A számvitel rendjének megsértése

Btk. 403. §

Aki a számvitelről szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló
jogszabályokban előírt

- bizonylati rendet megsérti

- vagy könyvvezetési, beszámoló készítési kötelezettségét megszegi, és
ezzel

a) a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elő,
vagy

b) az adott üzleti évet érintően vagyoni helyzete áttekintését, illetve
ellenőrzését meghiúsítja,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Egyéni vállalkozó és más gazdálkodó is elkövetheti

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az egyéni vállalkozó, valamint a

számvitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó más gazdálkodó is, aki

jogszabályban meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási

kötelezettségét megszegi, és ezzel vagyoni helyzetének áttekintését,

illetve ellenőrzését meghiúsítja.



Súlyosabb a büntetés, ha bizonyos körben követik 
el a bűncselekményt

(3) A büntetés az (1) bekezdés esetén két évtől nyolc évig terjedő
szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás,

árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő,

kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi,

központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző
szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy

független biztosításközvetítő, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
magánnyugdíjpénztár

vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vagy szabályozott
ingatlanbefektetési

társaság körében követik el.

Értelmezés:

Ø (4) E § alkalmazásában a megbízható és valós képet lényegesen
befolyásoló a hiba, ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és
hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes,
előjeltől független összege meghaladja a hiba elkövetésének üzleti évére
vonatkozó számviteli beszámolóban kimutatott nettó árbevétel húsz
százalékát és mérlegfőösszeg húsz százalékát is.

Ø Minden esetben megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló a hiba,
ha egy adott üzleti évet érintően feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját
tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes, előjeltől független összege
meghaladja az ötszázmillió forintot.



Gyakorlati példák:

Ø Állami szervek ellenőrzése kapcsán tett feljelentések (pl. NEPTUN 
rendszerhez tartozó bankszámla lekönyvelésének elmulasztása, bizonylatok 
alaki kellékeinek elmulasztása, stb…)

Ø Társasházak
(beszámoló hiánya, könyvvezetési problémák, …)

Ø Csődbűncselekmények 

Ø (iratanyag átadás elmulasztása, könyvvezetés és bizonylatmegőrzés, 

Ø beszámolóval kapcsolatos hiányosságok)

Költségvetési csalás (Btk. 396.§)

Ø 396. § (1) Aki

Ø a) költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vagy költségvetésből 

származó pénzeszközök vonatkozásában mást tévedésbe ejt, tévedésben 

tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valós tényt elhallgatja,

Ø b) költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos 

kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy

Ø c) költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően 
használ fel,

Ø és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétség 
miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Ø (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha

Ø a) a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, illetve

Ø b) az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési csalást

bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

Ø (3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha

Ø a) a költségvetési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

Ø b) a nagyobb vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

Ø (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

Ø a) a költségvetési csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy

Ø b) a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást bűnszövetségben
vagy üzletszerűen követik el.

Ø 5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha

Ø a) a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy

Ø b) a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalást
bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.

Ø (6) Az (1)-(5) bekezdés szerint büntetendő, aki a jövedéki adóról és a

jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvényben,
valamint a felhatalmazásán alapuló jogszabályban megállapított feltétel
hiányában vagy hatósági engedély nélkül jövedéki terméket előállít,
megszerez, tart, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, és ezzel a

költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz.

Ø (7) Aki költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt
elszámolási, számadási, vagy az előírt tájékoztatási kötelezettségének
nem vagy hiányosan tesz eleget, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz,

vagy valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratot használ fel,

bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Ø (8) Korlátlanul enyhíthető annak a büntetése, aki az (1)-(6) bekezdésében
meghatározott költségvetési csalással okozott vagyoni hátrányt a vádirat
benyújtásáig megtéríti. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a

bűncselekményt bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.



Ø (9) E § alkalmazásában

Ø a) költségvetésen az államháztartás alrendszereinek költségvetését -

ideértve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését és az

elkülönített állami pénzalapokat -, a nemzetközi szervezet által vagy

nevében kezelt költségvetést, valamint az Európai Unió által vagy

nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat kell érteni. Költségvetésből
származó pénzeszköz vonatkozásában elkövetett bűncselekmény
tekintetében a felsoroltakon kívül költségvetésen a külföldi állam által vagy

nevében kezelt költségvetést, pénzalapokat is érteni kell;

Ø b) vagyoni hátrány alatt érteni kell a költségvetésbe történő befizetési
kötelezettség nem teljesítése miatt bekövetkezett bevételkiesést, valamint a

költségvetésből jogosulatlanul igénybe vett vagy céltól eltérően felhasznált
pénzeszközt is.

Gyakorlati példák: 

(mik a leggyakrabban előforduló esetek)

Ø EU áfa csalások

Ø Munkaerő kölcsönzéssel kapcsolatos csalások

Ø Számlagyárak



Csődbűncselekmény

Elkövetési tárgy 

a Cstv. alá tartozó gazdálkodó szervezet tartozás 
fedezetéül szolgáló vagyona

(ez a vagyon lehet a csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás elrendelése 
előtti vagyon is és az elrendelés utáni is)

Ø Vagyon fogalma számviteli szempontból: Cstv. 3. § e) pont: vagyon

mindaz, amit a számvitelről szóló törvény befektetett eszköznek, vagy

forgóeszköznek minősít.

Ø A büntetőfeljelentésben a felszámoló-biztosok elsősorban a számviteli
értelemben vett vagyonra, elkövetési tárgyra koncentrálnak:

§ felszámolási eljárást megelőző egy, vagy több évvel korábban közzé tett

beszámolóban szereplő vagyon

§ hiányosan, nem megfelelően könyvelt könyvelési iratokban található
vagyon

Csődbűncselekmény alanya

404. § (6) A csődbűncselekményt tettesként az követheti el, aki az

adós gazdálkodó szervezet vagyonával vagy annak egy részével

rendelkezni jogosult, vagy arra lehetősége van, akkor is, ha a vagyonnal

történő rendelkezés alapjául szolgáló jogügylet érvénytelen.

Csődtv. 34. § (1) bekezdése alapján a felszámolás elrendelését követően

megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel kapcsolatos, külön

jogszabályban meghatározott jogai.

Mi a bűncselekmény eredménye?

A hitelező vagy a hitelezők kielégítésének részben vagy egészben történő

meghiúsítása.



Csődbűncselekmény elkövetési magatartásai

Ø a) a vagyon vagy annak egy része elrejtésével, eltitkolásával,
megrongálásával, megsemmisítésével, használhatatlanná tételével,

Ø b) színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével,
vagy

Ø c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más
módon

Vétkes gazdálkodás:

(Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben elkövetett csődbűncselekmény)

Ø 404. § (1) Aki a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény

hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet fizetésképtelenséggel fenyegető

helyzete esetén

Ø a) a vagyon vagy annak egy része elrejtésével, eltitkolásával,

megrongálásával, megsemmisítésével, használhatatlanná tételével,

Ø b) színlelt ügylet kötésével vagy kétes követelés elismerésével, vagy

Ø c) az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes más módon

Ø a gazdálkodó szervezet vagyonát ténylegesen vagy színleg csökkenti, és

ezzel a hitelező vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben

meghiúsítja, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel

büntetendő.



Csalárd bukás

(Fizetésképtelenségét, vagy annak látszatát előidéző csődbűncselekmény)

Ø (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki a csődeljárásról és a

felszámolási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet

Ø a) fizetésképtelenné válását vagy annak látszatát az (1) bekezdésben
meghatározott magatartások valamelyikével idézi elő, és ezzel vagy

Fedezet elvonással járó csődbűncselekmény

(Fizetésképtelen helyzetben elkövetett csődbűncselekmény)

Ø b) fizetésképtelensége esetén az (1) bekezdésben meghatározott
magatartások valamelyikével

Ø a hitelező vagy a hitelezők kielégítését részben vagy egészben meghiúsítja.

Hitelezők jogtalan előnyben való részesítésének vétsége

( A felszámolás elrendelését követően)

Ø (4) Aki a felszámolás elrendelését követően valamely hitelezőjét a

csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényben meghatározott
kielégítési sorrend megsértésével előnyben részesíti, vétség miatt két évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Minősített esetek

Ø (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha

Ø a) a csődbűncselekményt stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetre nézve követik el, vagy

Ø b) a tényleges vagy színlelt vagyoncsökkenés mértéke különösen jelentős.

1. Stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet: a jogalkotó külön

jogszabályban határozza meg, illetve határozhatja meg ezen csoportokat

2. Különösen jelentős: 500 000 000,- forint felett



Büntethetőséget kizáró körülmény

Ø (5) Az (1)-(3) bekezdésében meghatározott bűncselekmény akkor

büntethető, ha

Ø a) a csődeljárást megindították,

Ø b) a felszámolást, kényszertörlési, illetve kényszer-végelszámolási eljárást

elrendelték, vagy

Ø c) a felszámolási eljárás megindítása törvény kötelező rendelkezése

ellenére nem történt meg.

Leggyakoribb példák:

Ø Felszámolás elrendelésekor nem adják át a vagyontárgyakat

Ø Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben „kimentik” a cégvagyont

Ø Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben ésszerűtlen gazdálkodás

Ø Stb…. 



Büntetőeljárás megindítása

Büntetőeljárás megindítása nyomozással

1. Hatóság észlelése alapján:

Ø az ügyésznek a nyomozó hatóságnak a hivatali hatáskörében

Ø a nyomozó hatóság tagjának hivatali minőségében…

tudomására jutott adatok alapján.

2. Feljelentés alapján

Ø Formához nem kötött közlés.

Ø Meghatározott vagy ismeretlen személy ellen irányul.

Ø Bűncselekmény gyanújára utaló tényállítást, illetve adatot tartalmaz.

Feljelentés módja

Ø Szóban

Ø Írásban

Ø Távbeszélőn, vagy más technikai eszközzel

•(A távbeszélőn felvett feljelentést utóbb jelentésbe kell foglalni)

•A feljelentést minden esetben nyilvántartásba kell venni.



Előadás II. része

NAV eszközei

Pénzügyőri intézkedés è NAV tv.

Ø Felvilágosítás kérés

Ø Igazoltatás

Ø Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása

Ø Elfogás, előállítás, intézkedés magánlakásban és közterületnek nem

minősülő egyéb helyen

Ø Helyszín biztosítása

Ø Egyéb pénzügyőri intézkedés (pl. szolgálati feladatok ellátása céljából

közutakon, közforgalom számára megnyitott területen személyeket,

járműveket megállíthat, vám- és jövedéki szabályok, továbbá a NAV

szerveinek feladatát meghatározó egyéb jogszabályok

megsértésének gyanúja esetén elrendelheti az ellenőrzés tárgyát

képező áru hivatalos helyre történő azonnali szállítását …stb.)

Ø Képfelvétel, hangfelvétel, kép- és hangfelvétel készítése

Ø Kényszerítő eszközök

Eszközeink I.:



Eszközeink II.:

Adó è Art.

Ellenőrzés 
Bizonyítási eszközök és bizonyítékok különösen:

Ø Irat, szakértői vélemény,
Ø adózó/képviselő nyilatkozata,

Ø tanúvallomás,
Ø helyszíni szemle,

Ø próbavásárlás,
Ø fel nem fedett próbavásárlás,
Ø próbagyártás,
Ø helyszíni leltározás,
Ø más adózók adatai,

Ø elrendelt kapcsolódó vizsgálatok megállapításai, adatszolgáltatás, más hatóság
nyilvántartásából származó adat információ stb.

Ø Ideiglenes biztosítási intézkedés

Ø Biztosítási intézkedés
…

Eszközeink III.:

PEI è Pmt.

Ø Ügyleti megbízás teljesítésének felfüggesztése è Belföldi ügyleti megbízás 2

munkanap (+3 munkanap) è Nem belföldi ügyleti megbízás 4 munkanap (+3

munkanap)

Ø Információ továbbítása è nyomozó hatóság, ügyészség, bíróság,
nemzetbiztonsági szolgálatok, TEK, NVSZ,EUROPOL

Ø Nemzetközi információcsere è külföldi FIU

Ø Eljárás kezdeményezése è közigazgatási szerv, felügyeleti szerv



Eszközeink IV.:

Bűnügy è Be.

Feljelentés kiegészítés → Nyomozás elrendelése

Bizonyítás eszközei: tanúvallomás, szakvélemény, tárgyi bizonyítási eszközök, 

okirat, terhelt vallomása

Bizonyítási eljárások: szemle, helyszíni kihallgatás, bizonyítási kísérlet, 

felismerésre bemutatás, szembesítés, szakértők párhuzamos meghallgatása

Kényszerintézkedés: őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás, lakhelyelhagyási 

tilalom, házi őrizet (távoltartás),ideiglenes kényszergyógykezelés, óvadék, 

házkutatás, motozás, lefoglalás,információs rendszerben tárolt adatok 

megőrzésére kötelezés és elektronikus hírközlő hálózat útján közzétett adatok 

ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele, zár alá vétel (polgári jogi 

igény/vagyonelkobzás)

Eljárás rendjének biztosítása: rendbírság, elővezetés,testi kényszer 

alkalmazása

Btk.
Intézkedés → Vagyonelkobzás 

(lefoglalás, zár alá vétel

Eszközeink V.:

NAV tv. è titkos információgyűjtés

Bírói engedélyhez nem kötött:

Ø Informátor, bizalmi személy, titkosan együttműködő más személy igénybevétele.

Ø Puhatolás vagy a kilétét leplező nyomozó igénybevételével információ gyűjtése,

adatok ellenőrzése.

Ø Fedőokirat kiállítása, fedőintézmény létrehozása, fenntartása.

Ø Bűncselekménnyel elkövetésével gyanúsítható és vele kapcsolatban lévő személy,

helyiség, épület, terep, útszakasz, jármű, esemény megfigyelése, információ gyűjtése, és

az észleltek technikai eszközzel rögzítése.

Ø Csapda alkalmazása.

Ø Mintavásárlás.

Ø Ha a bűncselekmény megelőzésére, megakadályozására stb. … nincs más lehetőség,

sértett szerepkörében – életének, testi épségének megóvása érdekében – pénzügyi

nyomozó (hivatásos) igénybevétele.

Ø Hírközlési rendszerekből és egyéb adathordozókból információ gyűjtése.



Bírói engedélyhez kötött:

Ø Magánlakás , telephely átkutatása titokban, és az észleltek rögzítése
technikai eszközzel.
Ø Magánlakásban, telephelyen történteket technikai eszköz segítségével
megfigyelhetik, és rögzíthetik.

Ø Postai küldeményt, valamint beazonosítható személyhez kötött zárt
küldeményt felbonthatnak, ellenőrizhetik, és technikai eszközzel rögzíthetik.

Ø Elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított kommunikáció tartalmát
megismerhetik és az észlelteket technikai eszközzel rögzíthetik.

Ø Számítástechnikai eszköz útján továbbított, azon tárolt adatokat

megismerhetik, rögzíthetik, és felhasználhatják.
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A nyílt nyomozás eszköztára 

(a teljesség igénye nélkül):

Ø Házkutatás

Ø Megkeresések

Ø Adatgyűjtés

Ø Szakértő kirendelés

Ø Kihallgatás

Ø Szembesítés



Köszönöm a megtisztelő

figyelmet!


