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Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2019 decemberében N. I. 

I.r. vádlottat üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétsége 

miatt, mint bűnszervezetben elkövetőt 5 év fegyházbüntetésre ítélte, 

melyből a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható, és 5 évre 

kiutasította Magyarország területéről. B. N. II,.r. vádlottat 

bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette és 

folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat 

felhasználása vétsége miatt, mint bűnszervezetben elkövetőt, 3 év 

fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott 

feltételes szabadságra nem bocsátható. V. Z. J. III.r. vádlottat 

felbujtóként, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, 

folytatólagosan felbujtóként elkövetett hamis magánokirat 

felhasználása vétsége miatt, mint bűnszervezetben elkövetőt 5 év 6 

hónap fegyházbüntetésre, 6 év közügyektől eltiltásra és 800.000.-Ft 

pénzbüntetésre ítélte. A vádlott feltételes szabadságra nem 

bocsátható. M. Zs. K. IV.r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen 

elkövetett költségvetési csalás bűntette és folytatólagosan, 

bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétsége 

miatt, mint bűnszervezetben elkövetőt 4 év fegyházbüntetésre, 4 év 

közügyektől eltiltásra és 600.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. A vádlott 

feltételes szabadságra nem bocsátható. G. K. T. V.r. vádlottat 

bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntette, 

folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hamis magánokirat 

felhasználása vétsége miatt, mint bűnszervezetben elkövetőt 3 év 6 

hónap fegyházbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 600.000.-Ft 

pénzbüntetésre és csaknem 90.000.-Ft vagyonelkobzásra ítélte. Sz. S. J. 

VI.r. vádlottat bűnsegédként, üzletszerűen elkövetett költségvetési 

csalás bűntette, folytatólagosan, bűnsegédként elkövetett hamis 

magánokirat felhasználása vétsége miatt, mint bűnszervezetben 

elkövetőt 3 év fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A 

vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. T. L. Zs. VII.r. vádlottat 

bűnszervezetben részvétel bűntette miatt 1 év 3 hónap 

börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész I.-VI.r. vádlott terhére 

súlyosításért fellebbezett. A vádlottak felmentérést, illetve enyhítésért 



fellebbeztek. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 

III.r. vádlott 2010-2011-ben működtetett egy olyan bűnszervezetet, 

melynek célja valós gazdasági tevékenységet végző, a húsiparban 

működő cégek részére olyan vevőoldali gazdasági partner biztosítása, 

amely export értékesítés színlelése révén az adott gazdálkodót valós 

beszerzései után ÁFA visszatérítésre, illetve jóváírásra teszi jogosulttá. A 

valós tevékenységet végző cég, a III.r. vádlott által biztosított külföldi 

partner Ltd. részére ÁFA felszámítása nélkül értékesített húsárut, 

amelyet azonban ténylegesen a III. és IV.r. vádlott által vezetett kft vett 

át és belföldön értékesített és ezáltal versenyelőnyhöz jutott, ugyanis a 

nettó áron megszerzett húsárut más cégeknél olcsóbban tudta 

értékesítésre kínálni. A bűnszervezet hierarchiájában III. és IV.r. vádlott, 

mint a húsipari kft vezetői töltöttek be irányító szerepet. V.r. vádlott 

feladata volt az ügyletekhez kötődő valótlan dokumentumok előállítása 

és kitöltése. VI.r. vádlott feladata szintén a valótlan dokumentumok 

kitöltése és a szállítás logisztikai szervezése volt. VII.r. vádlott pedig a 

fuvarozási tevékenységet végzett.  

2010 júliusától I.r. vádlott kft-je, a cég könyvelőjének tudtával (II.r. 

vádlott), a belföldi értékesítésüket terhelő ÁFA bevallásának és 

megfizetésének elkerülése érdekében a bűnszervezethez csatlakozva, 

megállapodott III. és IV.r. vádlottal. Eszerint a kft által beszerzett és 

feldolgozott termékeket az Európai Közösségen belüli export 

értékesítés színlelése mellett fogják belföldön átadni III. és IV.r. vádlott 

cégének, amely azt belföldi vevőinek értékesíti. Ennek keretében 

megegyeztek V.r. vádlottal, aki az e célra létrehozott gazdasági 

tevékenységet nem végző ciprusi székhelyű Ltd. képviselője, hogy a 

megvásárolt húsáruról I.r. vádlott cége, mint Európai Közösségen belüli 

export értékesítésről az Ltd részére állít ki számlát, és valótlan 

nemzetközi fuvarozást igazoló adatokkal azt színlelik, hogy az árut 

Szlovákiába szállítják. Mindezekkel a húsipari kft ügyvezetője, I.r. 

vádlott és a könyvelő II.r. vádlott tisztában volt, és íly módon az 

adóbevallásban a ténylegesen belföldi értékesítést 0% alá eső 

közösségi értékesítésként tüntethette fel, ezzel adófizetési 

kötelezettségét eltitkolta, illetve módja nyílt a valós beszerzést 

tartalmazó számlák ÁFA tartalmának visszaigénylésére. I. és II.r. vádlott 

több mint 517 millió forint ÁFA fizetési kötelezettséget titkolt el vagyoni 

hátrányt okozva az állami költségvetésnek.   

Megjegyzés: Tárgyalás. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 

 

mailto:ForizsI@birosag.hu

