
Kecskeméti Törvényszék 

2022. november 7 – november 11. 

 

 

 

Kecskeméti Törvényszék Díszterem 

Dr. C. Cs. A. és 

társai 

költségvetési csalás  2022. november 

8. és 9.  
9 óra 

Az ügy lényege:  

A Csongrád Megyei Főügyészség 2019. február 4-én emelt vádat a Szegedi 

Törvényszék előtt dr. C. Cs. A. I. r. vádlottal és 20 társával szemben költségvetési 

csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. 
A vádirat vonatkozó lényege szerint az I.r. 16. és 17., mint a 2011. évtől elsődlegesen 

diákmunkaerő közvetítésére irányuló szolgáltatással foglalkozó, szombathelyi 

székhelyű Human Operator Zrt. igazgatóságának elnöke, tényleges vezetője olyan 

bűnszervezetet hozott létre, mely célja általános forgalmi adó adónemben a 

társaság adófizetési kötelezettségének csökkentése, a munkabért terhelő személyi 

jövedelemadó, egyéb adó- és járulék megfizetése alóli mentesülés volt. A 

bűnszervezet működése során, a multinacionális vállalatoknak, illetőleg 

vállalkozásoknak 2011. és 2017. év közötti időszakban közvetített diákmunkaerő 

szolgáltatás teljesítése vonatkozásában - az I.r. vádlott iránymutatásai alapján - olyan 

számlázási láncolatot alakított ki, mely alsó szintjén iskolaszövetkezetek, középső 

szintjén a csupán átszámlázást végző gazdasági társaságok, felső szintjén pedig a 

Zrt. állt. A Zrt. a szerződésben vállalt kötelezettségét papíron alvállalkozóin keresztül 

látta el, mely társaságok a munkaerőt oly módon biztosították, hogy a megrendelt 

munkák elvégzésére az iskolaszövetkezetekkel kötöttek szerződést. Ténylegesen az 

I.r. vádlott részben közvetlenül, részben közvetítőkön keresztül irányította úgy a Zrt. 

alkalmazásában álló, illetve abban vezető tisztséget betöltő vádlottakat, mint az 

alvállalkozóként közbeiktatott társaságoknál és a „teljesítési segédnek” nevezett 

iskolaszövetkezeteknél ügyvezetői, illetőleg elnöki tisztséget betöltő strómanokat. A 

szolgáltatás kapcsán a szerződéses láncolatban - 2015. január 1-ig - a 

szolgáltatáshoz kapcsolódó általános forgalmi adó, valamint a munkabért terhelő 

személyi jövedelemadó, kisebb részben egyéb adó- és járulék- bevallási- és fizetési 

kötelezettség az iskolaszövetkezeteket terhelte. E kötelezettségeiknek azonban a 

nevükben érdemi döntéseket meghozó I.r. vádlott utasítása alapján nem, illetve csak 

elhanyagolhatóan kis részben tettek eleget. A közterhek megfizetésére a 

bűnszervezet működési rendszeréből eredően módjuk sem volt, a tényleges 

irányítóknak az szándékában sem állt. A bűnszervezet működtetésében 21 személy 

vett részt 8 iskolaszövetkezet, 2 korlátolt felelősségű társaság és 1 részvénytársaság 

keretében, az állami költségvetésnek fenti időszakban mindösszesen 6 milliárd 215 

millió 705 ezer 320 forint vagyoni hátrányt okozva. A Csongrád Megyei Főügyészség 

vádolja továbbá az I.r. vádlottat és két társát a Human Operator Zrt. működésével 

összefüggésben elkövetett gazdasági csalás bűntettével is. 
 

A Szegedi Törvényszék 20 vádlott vonatkozásában előkészítő ülést tartott, 7 vádlott 

esetében pedig ítéletet is hozott, mely ítéletek kihirdetésük napján jogerőre 

emelkedtek.  
A Szegedi Ítélőtábla a büntetőügy elbírálásából a Szegedi Törvényszéket kizárta és 

az eljárás lefolytatására a Kecskeméti Törvényszéket jelölte ki.  

A kijelölés folytán eljáró Kecskeméti Törvényszék egy vádlott tekintetében 

megtartotta az előkészítő ülést, s azon vádlottak vonatkozásában, akikre nézve az 



eljárás az előkészítő ülésen nem fejeződött be, tárgyalást tűzött ki, melyen a 

vádlottak kihallgatását követően a tanúk kihallgatása zajlik. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.  

Tanú kihallgatására kerül sor. A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az 

előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó képviselőinek 

és a hallgatóságnak az együttes létszáma legfeljebb 25 lehet.  

 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 

 

 

Kecskeméti Járásbíróság II. emelet 229. számú tárgyaló 

B.550/2021. J.F. és 11 társa rablás és más 

bűncselekmények  

2022. november 

8. és 10. 

9 óra 

A vádirat lényege szerint a vádlottak (8 férfi és 4 nő) 2019. szeptembere és 2020 

februárja között országszerte több bevásárlóközpontból, áruházból loptak el 

különböző ruhatermékeket, táskákat, parfümöket, állateledelt, ágyneműgarnitúrát 

és más használati eszközöket. A módszerük az volt, hogy egyszerre csak ketten-

hárman jelentek meg a kiszemelt üzletben, majd egy nagyobb méretű, kibélelt 

táskába rejtették a lopott árut. Az általuk okozott kár meghaladja a 4.500.000 

forintot. 

 

A vádirat további pontja szerint az I., a II., és a VI. r. vádlottak, 2020. január 7-én egy 

kecskeméti áruházból ágyneműhuzat-garnitúrákat vittek el, fizetés nélkül, majd épp 

a közelben parkoló autójukba pakolták be, amikor az áruház üzletvezetője utánuk 

ment és felszólította őket a termékek visszaadására. A vádlottak ekkor beszálltak a 

járműbe és el akartak hajtani, amit az üzletvezető úgy igyekezett megakadályozni, 

hogy az autó mögé állt. Azért, hogy az árut megtartsák, a sofőr nagy sebességgel 

tolatni kezdett, így az üzletvezetőnek el kellett ugrania a jármű elől. 

 

Az ügyészség az I., a II., a IV., az V., a VI., a VII., a VIII., és a IX. r. vádlottakkal szemben 

börtönbüntetés, a III. r. vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés, míg a X., 

a XI., és a XII. r. vádlottakkal szemben közérdekű munka kiszabását indítványozta. 

 

Megjegyzés: Az előkészítő ülést a bíróság megtartotta. Azon vádlottak esetében, 

akik a bűnösségüket a váddal egyezően beismerték és lemondtak a tárgyalásról, 

ítélethirdetésre kerülhet sor, míg társaik tekintetében bizonyítási eljárást folytat a 

bíróság. 

 

A tárgyalóterem befogadóképességére tekintettel az előzetes sajtóregisztrációt 

(sajtoregisztracio_bacs@birosag.hu) követően a tárgyaláson a sajtó 

képviseletében legfeljebb 15 fő vehet részt. 

Információ: Dr. Sárközy Szabolcs 

sajtószóvivő 

telefonszám +36-20-3730790 

e-mail cím sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu 
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