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A. L. és társai

Zsarolás bűntette és
más bűncselekmények

2019. június 11.

9.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljáró Hódmezővásárhelyi Járásbíróság nem jogerős ítéletében
bűnösnek mondta ki A. L. I.r., N. B. II.r., A. H. III.r., A. L. IV.r. és A. Zs. V.r. vádlottakat többrendbeli személyi szabadság megsértése bűntettében, zsarolás
bűntettében, hatósági eljárás akadályozása bűntettében, N. T. Cs. VI.r. vádlottat személyi szabadság megsértése bűntettében és zsarolás bűntettében, B. P.
P. VII.r. és R. Z. J. VIII.r. vádlottakat lopás bűntettében, L. M. IX.r. vádlottat csalás bűntettében, dr. Sz. I. T. X.r. vádlottat többrendbeli ügyvédi visszaélés bűntettében és többrendbeli hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében, J. L. XI.r. vádlottat hatósági eljárásban elkövetett kényszerítés bűntettében és dr. K. F. XII.r. vádlottat ügyvédi visszaélés bűntettében és bűnsegédként
elkövetett hamis tanúzás bűntettében.
A bíróság ezért az I.r. vádlottat 8 év, a II.r és III.r. vádlottakat 6 év 10 hónap, a
IV.r. és V.r. vádlottat 6 év 4 hónap, a VI.r. vádlottat 4 év, a X.r. vádlottat 3 év 4
hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, továbbá a vádlottakat eltiltotta a közügyek gyakorlásától, a X.r. vádlottat pedig az ügyvédi foglalkozástól is eltiltotta.
A bíróság IX.r. vádlottat 2 év, a XI.r. vádlottat 1 év 6 hónap, a XII.r. vádlottat 1
év 10 hónap végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte, emellett a XII.r. vádlottat az ügyvédi foglalkozástól 2 évre
eltiltotta, míg a VII.r. és VIII.r. vádlottakat 300 óra közérdekű munkára ítélte.
A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a vádlottak döntően
Gádoros település területén jogtalan haszonszerzésből eredő vagyonukból
jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeztek. Az II-VI.r. vádlottak az I.r. vádlott,
mint családfő tekintélyelvű irányítása alatt álltak. A családtagok
megállapodtak abban, hogy rendszeres haszonszerzésre törekedve
állandósult, módszeres bűnelkövetésre
rendezkednek be oly módon, hogy a család állattartó gazdálkodását ún.
„csicskatartásként” ismert módszerre alapozottan üzemeltetik.
Ennek keretében mentális, egészségi, illetve szociális helyzetük miatt
kiszolgáltatott, befolyásolható, elesett embereket kerestek fel és vettek rá
vonzó életkörülmények, jó ellátás, megfelelő fizetség hamis ígéretével
ingatlanuk elhagyására, majd személyi okmányaiktól megfosztották őket,

így önálló ügyintézéstől elzárták, rossz lakhatási feltételek közé helyezték,
állandó fenyegetéssel, fizikai bántalmazással rendszeres munkavégzésre
kényszerítették őket, rendszeres havi járandóságaikat pedig elvették. A
családtagok között szervezett munkamegosztás volt, a részfeladatokat – így
a sértettek felkutatása, szállítása, felügyelete, stb. – egymás között
megosztották, mely során az I.r. vádlott meghatározó szerepet játszott.
A vádlottak különböző módszerekkel összesen kilenc sértett sérelmére,
összesen – a nyugdíj és egyéb járandóságok megtartásával, munkabér
visszatartásával – csaknem 45 millió forint kárt okozva követtek el személyi
szabadság megsértésének bűntettét és zsarolás bűntettét.
A VII.r. és VIII.r. vádlottak a család alkalmazásában álltak, a családtól
anyagilag függő helyzetben voltak, utasításra közel 1,170 millió forint
értékű csöves kukoricát tulajdonítottak el jogtalanul.
A zsarolás és más bűncselekmények miatt a családdal szemben folytatott
nyomozás során a rendőrség tanúként kívánta kihallgatni a sértetteket,
melyet a vádlottak a sértettek életveszélyes, illetve súlyos fenyegetésével
kívántak megakadályozni. A rossz egészségi állapotban levő, befolyásolható
sértetteket a kihallgatásukat megelőzően a vádlottak megfenyegették,
illetve velük lévő ügyvéd foglalkozású vádlottak által szerkesztett, valótlan
tartalmú – büntetőjogi felelősségük alóli mentesülésüket és a nyomozás
megszüntetését célzó – vallomásokat írattak alá. A sértettek a hatóság
előtti meghallgatásukkor jogi képviselőként jelen levő vádlottak
jelenlétében, fenyegetettség hatása alatt szintén valótlan tartalmú
vallomásokat tettek.

Információ:

Megjegyzés : A másodfokú bíróság az ügyet nyilvános ülésen bírálja el, az
ügyben ítélethozatal várható.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 06. 11.

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem
B.3438/2015.

F. Z. és társai

Különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette és más
bűncselekmények

2019. június 11.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott az ügyben érintett kft. ügyvezetője, II. r.
vádlott ugyanezen gazdasági társaság marketing igazgatója volt, míg III. r. vádlott ugyanitt könyvelési feladatokat látott el. A IV., V. és VI. r. vádlottak a kft.-vel
szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok ügyvezetői voltak.
Az ügyben érintett kft. célja első osztályú férfi kosárlabda, kézilabda és röplabda csapatok, illetve utánpótlás csapatok működtetése volt. A gazdasági társa-

ság bevételi forrásait önkormányzati és szponzori támogatások alkották, továbbá bevétele származott a sportági szakszövetségek által nyújtott forrásokból és egyéb forrásokból is. A társaság kiadásait reklám és marketing cégekkel
kötött bizományosi szerződések alapján kifizetett összegek, valamint az I. r.
vádlott által realizált készpénzfelvételek tették ki.
Tekintettel arra, hogy a sportolók fizetési igényeinek kielégítésére a kft. megfelelő anyagi fedezettel nem rendelkezett, a játékosok foglalkoztatása
érdekében II. r. vádlott rendszert dolgozott ki, melynek lényege szerint a
beszámlázó gazdasági társaság bizományosi szerződést kötött a kft.-vel az
alkalmazásában álló nagyobb játékerőt képviselő sportolók arculati jogai nak beszerzésére, szponzorok felkutatására, majd az arculati jogoknak a
kft. részére történő értékesítésére, illetve a beszámlázó céghez befolyt tá mogatási összegek átutalására. A beszámlázó gazdasági társaságok marketing, illetve reklámtevékenységről számlát állítottak ki a kft. részére, me lyet az megfizetett. Ezt követően a beszámlázó gazdasági társaság részére
átutalt összegek készpénzben felvételre kerültek, majd azt a láncolat végén
álló gazdasági társaság képviselője visszajuttatta az I. r. vádlott részére, így
a kft. által alkalmazott sportolók munkaszerződésében rögzített munkabért
meghaladó juttatásai, illetve a társaság egyéb kiadásai ezen összegekből
készpénzben, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket megkerülve kerül tek kiegyenlítésre.
A reklám és marketing cégek a sportolók - kft. részére értékesített - arculati
jogait a valóságban nem szerezték meg, szponzorok felkutatására irányuló
tevékenységet nem folytattak, a megkötött szerződéseik fiktívek voltak, így
a beszámlázó cégek az arculati jogokat nem értékesíthették, a szponzorok
által utalt összegeket nem számlázhatták volna ki a kft. részére. A
szerződések valótlanságáról és arról, hogy tényleges gazdasági
tevékenység nem áll mögöttük valamennyi vádlott tudomással bírt.
Az I. r. vádlott magatartásával, mint az érintett kft. ügyvezetője, a vagyonke zelői kötelezettségét megszegve, a valótlan tartalmú, fiktív, nem teljesített
szerződések, számlák alapján történő kifizetésekkel és elszámolásokkal a
kft.-nek mindösszesen 452.225.175,- forint összegű vagyoni hátrányt oko zott.
A bűncselekmény elkövetéséhez IV., V. és VI. r. vádlottak a valótlan tartalmú
bizományosi szerződések aláírásával, a fiktív számlák kitöltésével, illetve az
általuk képviselt gazdasági társaságok számlájára ezen valótlan tartalmú
szerződések és számlák alapján átutalt összegek továbbutalásával és kész pénzben történő felvételével, míg a III. r. vádlott a valótlan tartalmú köny velési dokumentációnak az érintett kft. könyvelésében történő elhelyezésé vel szándékosan segítséget nyújtottak, IV. r. vádlott 300.863.943,- forint, V.
r. vádlott 331.118.019,- forint, VI. r. vádlott 109.350.000,- forint, III. r. vád lott pedig összesen 426.480.000,- forint erejéig.
Megjegyzés : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.

Információ:

Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 06. 12.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem
B.797/2016.

Sz. A. és társai

Költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények

2019. június 12.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak 2011 augusztusa és 2013 októbere között
bűnszervezetet működtettek, amelynek célja költségvetést károsító csalások
sorozatos és folyamatos jelleggel történő elkövetése volt. A bűnszervezet célja
a ténylegesen közösségi beszerzés keretében, adózatlanul behozott és Magyarországon értékesített főként édesipari, továbbá egyéb termékek után a
belföldi értékesítést terhelő általános forgalmi adó kikerülése, meg nem fizetése volt. Ennek érdekében a vádlottak valótlanul, belföldi beszerzés látszatát
keltve, a beszerzést terhelő általános forgalmi adót az értékesítést terhelő általános forgalmi adóból levonásba helyezték és ily módon valótlan tartalmú adóbevallásokat nyújtottak be az illetékes adóhatósághoz.
A vádlottak magatartásukkal az általuk működtetett gazdasági társaságok
tényleges általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége tekintetében az állami
adóhatóságot megtévesztették és ezzel a költségvetésnek vagyoni hátrányt
okoztak.
A bűnszervezet az édesipari és egyéb termékeket Németországban, Lengyelországban és Ausztriában működő közösségi gazdálkodóktól szerezte be, amelynek során az értékesítés után a közösségi gazdálkodó általános forgalmi adót
nem számított fel. A csokoládé- és egyéb termékek külföldről, általános forgalmi adó megfizetése nélkül történő beszerzése érdekében a bűnszervezet öszszesen 13 gazdasági társaságot hozott létre, illetve használt fel. Ezen cselekményeket a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték oly módon, hogy egymás között a feladatokat összehangolták és megosztották, a
bűnszervezet tagjai között alá-fölérendeltségi viszony volt, a tevékenységi folyamat alacsonyabb szintjén feladatot ellátó tagok a tevékenységet koordináló
tag felé beszámolási kötelezettséggel tartoztak.
A bűnszervezet céljainak elérése érdekében létrehozott, külföldi beszerzést
biztosító, valamint a belföldi értékesítési láncolatban résztvevő gazdasági társaságok nem voltak az adóhatóság számára látható kapcsolatban egymással.
Az ügyészség bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat
felhasználás vétsége, pénzmosás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette
miatt emelt vádat.

Megjegyzés : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ:

Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

