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Költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 09.16. 09.00 

A vádirat lényege szerint a vádlottak 19 gazdasági társaság felhasználásával 

követtek el bűncselekményeket. Közülük 14-en 2015-2016. évben egy olyan 

bűnszervezet tagjaiként jártak el, amelynek célja a központi költségvetésből 

származó pénzeszközök jogtalan megszerzése volt. E tevékenységükhöz 

használtak fel gazdasági társaságokat, amelyek keretében különféle termékek 

(különösen kávék, cukor- és csokoládékészítmények, pelenka, energiaitalok) 

kereskedelmével foglalkoztak. Ezek minden esetben az Európai Közösségek 

területéről származtak és a Magyarországra történő behozatalukat követően 

túlnyomó többségüket az érintett gazdasági társaságok újból az Európai 

Közösségek területén működő más cégek részére, vagy egymás között 

továbbértékesítették. Egy részüket pedig saját működésén belül egy társaság 

felhasználta. 
A közösségi beszerzéseket papíron egyetlen esetben sem azok a társaságok 

végezték el, amelyek a terméket felhasználták, vagy továbbértékesítették. E 

célra a vádlottak külön cégeket alapítottak, vagy használtak fel. A beszerzések, 

illetve a továbbértékesítés, valamint a számlázás és banki ügyintézés 

megszervezése a bűnszervezetet alkotó vádlottak kezében összpontosult. A cél 

a kedvező adójogi pozíció elérése volt. Egyfelől névleges belföldi beszerzőként 

és közösségi értékesítőként az ÁFA vonatkozásában visszaigénylő pozícióban 

szerepeltek, másfelől közösségi értékesítés híján is a láncolatban közvetlenül 

alattuk elhelyezkedő cégek által kibocsátott fiktív számláknak az 

adóbevallásban történő felhasználásával a számlák ÁFA tartalmát levonásba 

helyezték. Az első belföldi forgalomba hozatalt végző cégek az esedékes ÁFA-t 

nem fizették meg, azt papíron áthárították a cégláncolat tetején elhelyezkedő 

gazdasági társaságokra. Ők az ÁFA szempontjából visszaigénylő pozícióba 

kerültek. 
A beszerzést névleg elvégző társaságokra jellemző, hogy azok vádbeli 

tevékenységét nem a törvényes képviseletre jogosult vezető szervezte és 

irányította, hanem stróman ügyvezetővel rendelkeztek. E cégeket a vádlottak 

időről időre váltották, lecserélték. 
A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az érintett vádlottakat különösen jelentős 

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással vádolja. 
Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülést tart a bíróság, amelyen a korábbi 

előkészítő ülésen a bűnösségüket elismerő vádlottakkal szemben ítélet 

hirdetésre is sor kerülhet, tekintettel arra, hogy lemondtak a tárgyaláshoz való 

jogukról és beismerésüket a bíróság elfogadta. 
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 
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és más 

bűncselekmények 
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08.30. 

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott egy ellene emberölés bűntette miatt indult 

eljárásban – a felelősségre vonás elkerülése érdekében – Spanyolországba 

menekült. 

 

2012-ben visszatért Magyarországra, majd azért, hogy a vele szemben kiszabott 

szabadságvesztés végrehajtását elkerülje egy nem létező román állampolgár 

nevére kiállított hamis, román személyi igazolvánnyal és vezetői engedéllyel 

jelentette be magát az Országos Személy- nyilvántartási Rendszerbe. Magát 

ennek a fiktív román állampolgárnak kiadva magát szerződést kötött egy 

csávolyi ingatlan megvételére, ahol kábítószert termesztett. Amikor ezért 

őrizetbe vették szintén hamis román igazolvánnyal igazolta magát. Ekként írta 

alá az őrizetbe vételi határozatot és a nyomozási bíró előtt tartott ülésen is így 

mutatkozott be. 

 

A vádlott a vádirat szerint cannabis-t termesztett egy budapesti és egy uszódi 

ingatlanban is. Összesen 2013 márciusa és 2016 októbere között minimum 

1409 tő kábítószert termesztett azért, hogy azt értékesítse. 

 

Mindezen túlmenően a csávolyi ingatlanban egy öntöltő pisztolyt is tartott 

engedély nélkül a hozzátartozó tárral, hangtompítóval, valamint lőszerekkel 

együtt. Ezen a helyen az áramot engedély nélkül vételezte egy illegális kábel 

segítségével az árammérő berendezés megkerülésével. Ezzel 834.141.- forint 

kárt okozott. 

 

Megjegyzés: A tárgyalás iratismertetéssel és videófelvételek lejátszásával 

folytatódik. 
 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 
e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 
 

 
 


