
 

Szakmai önéletrajz 

Stotz Gyula 

Szakmai képesítések, végzettségek: 

okleveles kriminológus MA, 2013. ELTE ÁJK  

okleveles jövedelemadó-szakértő, 2010. PERFEKT  

igazságügyi adó- és járulékszakértő, 2010. IRM, MISZK  

okleveles forgalmi adó-szakértő, 2008.PERFEKT 

okleveles pénzügyi revizor, 2006. PERFEKT 

okleveles adóellenőrzési szakértő, 2006. PERFEKT 

okleveles nemzetközi adószakértő, 2005. PERFEKT 

orosz nyelv és irodalom szakos tanár BA, 2003. NyME BTK (BDF) 

Releváns média-megjelenés: 

https://atlatszo.hu/2015/10/01/hatalmukat-szemelyes-celok-fegyverekent-
forgatjak-a-kozjo-ellen-stotz-gyula-kriminologus-az-adohatosagrol/ 

Közösségi média: 

https://www.facebook.com/gyula.stotz 
https://www.facebook.com/Kulonvelemeny.blog/ 
https://business.facebook.com/stotzexpert/ 
 

Releváns munkatapasztalat: 

1999-től az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal köztisztviselőjeként, előbb megbízott 

elnöki tanácsadóként kidolgozhattam a hazai pénz- és tőkepiac kiemelt adózóinak speciális 

ellenőrzésére szolgáló módszertant, majd megbízott osztályvezetőként felépíthettem és 

bevezethettem egy sajátos jogállású szervezeti egység munkáját. Ekkor hat magasan 

kvalifikált revizor munkájáért feleltem. 

Magánnyomozóként öt évig működtem 2000-2004 között, banki belső csalások feltárása, 
hitelezési csalások, közszereplőkkel kapcsolatos információ-ellenőrzések területein. 

Okleveles adószakértőként 2005-óta, belső ellenőrként 2006-óta,  interim menedzserként 

2010-óta, igazságügyi adószakértőként szintén 2010-óta tevékenykedem, számos ágazatban 

https://atlatszo.hu/2015/10/01/hatalmukat-szemelyes-celok-fegyverekent-forgatjak-a-kozjo-ellen-stotz-gyula-kriminologus-az-adohatosagrol/
https://atlatszo.hu/2015/10/01/hatalmukat-szemelyes-celok-fegyverekent-forgatjak-a-kozjo-ellen-stotz-gyula-kriminologus-az-adohatosagrol/
https://www.facebook.com/gyula.stotz
https://www.facebook.com/Kulonvelemeny.blog/
https://business.facebook.com/stotzexpert/


– egészségügyi ellátórendszer, iparvállalatok, kereskedelem, szolgáltató szektor, 

mezőgazdasági termelés-feldolgozás, jogi és kapcsolódó szolgáltatások – mind szervezési, 

mind kontroll-funkciók ellátásával. 

 

2009-től szaktanácsadóként határon átnyúló, nemzetközi viszonylatokat érintő bűnügyekben 

támogattam a hatóságok tevékenységét. Igazságügyi szakértőként 2010-től kiemelt 

jelentőségű gazdasági büntetőügyekben jártam el szakértőként, elsősorban a főváros, illetve 

más régiók védett költségvetéseit sértő és korrupciós bűnesetek során. A teljesség igénye 

nélkül: 

 

• Magyar Televízió székház-ügy (hűtlen kezelés),  

• Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt (hűtlen kezelés),  

• Főtáv Zrt (hűtlen kezelés).  

• vagyon elleni és gazdasági sorozat-bűncselekmények, 

• pályázati csalások. 

 

2016-tól 2019-ig a Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kara Büntetőjogi és 

Kriminológiai Kutatóintézetének kutatója voltam, tudományos segédmunkatársként, Prof. 

Dr. Tóth Mihály, Prof. Dr. Gál István László és Prof. Dr. Kőhalmi László intézetvezetése 

alatt. 

 

Kompetenciák: 

Mester fokozatomat az ELTE ÁJK Kriminológia mesterképzésében „Az oligopol piacok 

kriminológiája -jogkövetés és alkalmazkodás” című diplomamunkával szereztem meg. 

Orosz nyelv- és irodalom szakos tanári diplomámat az oroszországi oknyomozó újságírás 

rétegnyelvi sajátosságaiból védtem meg a BDF orosz nyelv- és irodalom szakán. 

Az elsők között vizsgáztam okleveles nemzetközi adószakértőként, ugyanígy az elsők 

között okleveles adóellenőrzési szakértőként. Szakdolgozataim témaválasztásaival az 

általam leginkább fejlesztendőnek tartott szakterületekre fókuszáltam. Nemzetközi 

adószakértőként a nemzetközi elektronikus kereskedelem adóztatásával, adóellenőrzési 

szakértőként az egészségügyi ellátórendszer, illetőleg a kórházak gazdasági ellenőrzésével 

foglalkoztam, amikhez folyamatos tapasztalatgyűjtésen vettem részt nemzetközi 

relációkban is. Forgalmi adó-szakértőként az általános forgalmi adó komplex vizsgálatával 

foglalkoztam az Európai Unióban. Jövedelemadó-szakértőként Fordulópont az 

adóztatásban - 2010 címmel az adóztatás intézményrendszerének általam kidolgozott 

innovatív eszközrendszerét mutattam be. 

2014-től tanulmányokat folytattam a PTE ÁJK Doktori Iskolájában, Bűnügyi tudományok - 

A bűnüldözés és a bűnmegelőzés kriminológiai eszközei alprogram keretei között, Prof. Dr. 

Korinek László DSc, és Prof. Dr. Gál István László PhD témavezetése mellett.  

Fokozatszerzésre Dr. Póczik Szilveszter CSc. témavezetésével, az Óbudai Egyetem 

Biztonságtudományi Doktori Iskolájában, egyéni felkészülőként pályázom. 

 

A pandémia kezdete óta önkormányzatok és gazdasági társaságok szervezési és ellenőrzési 

szakmai támogatását végzem a minél hatékonyabb jogkövetés és alkalmazkodás érdekében. 

 



Nyelvismeret: 

orosz felsőfok, 2003, BDF, 378/2003 

(európai nyelvi szintek önértékelési táblázat alapján) szövegértés, beszéd, írás C1  

orosz középfok, 1987, ITK, Á No 089402/1987 

angol (európai nyelvi szintek önértékelési táblázat alapján) szövegértés, beszéd, írás B2 

 

Aktívan végzek tanácsadói-szakértői tevékenységet kulturális-közéleti szerepű társadalmi 

szervezetek érdekében.  
 

 

Stotz Gyula 

 

 

Budapest, 2021.03.09. 


