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Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.797/2016. Sz. A. és társai Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2020. február 
17.

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  Ma-
gyarországon értékesített  főként  édesipari,  továbbá egyéb termékek után a
belföldi értékesítést terhelő általános forgalmi adó kikerülése, meg nem fizeté-
se volt.  Ennek érdekében a vádlottak valótlanul,  belföldi  beszerzés látszatát
keltve, a beszerzést terhelő általános forgalmi adót az értékesítést terhelő álta-
lános forgalmi adóból levonásba helyezték és ily módon valótlan tartalmú adó-
bevallásokat 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, Lengyelor-
szágban és Ausztriában működő közösségi gazdálkodóktól szerezte be, amely-
nek során az értékesítés után a közösségi gazdálkodó általános forgalmi adót
nem számított fel. A csokoládé- és egyéb termékek külföldről, általános forgal-
mi adó megfizetése nélkül történő beszerzése érdekében a bűnszervezet ösz-
szesen 13 gazdasági társaságot hozott létre, illetve használt fel. Ezen cselek-
ményeket a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték oly mó-
don,  hogy  egymás között  a  feladatokat  összehangolták  és  megosztották,  a
bűnszervezet tagjai között alá-fölérendeltségi viszony volt, a tevékenységi fo-
lyamat 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 tár-
saságok 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  a  tárgyalást  2020.  február  19.  napján  9.00  órától
folytatja.

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

2020. 02. 17.

Szegedi Járásbíróság – 239. sz. tárgyalóterem

B.2756/2013. dr. L. E. vádlott 
és 50 társa

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2020. február 
17.

9.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. r. vádlott Hód-
mezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyaté-
kossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása. 

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos
betege, valamint a betegei  által  megnevezett,  számára ismeretlen szemé-
lyek részére - azok jogtalan haszonszerzése érdekében - olyan valótlan tar -
talmú szakorvosi  igazolásokat  állított  ki,  amelyek  megalapozták,  hogy  az
igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz. Ezekben az
esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgála-
tokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény
jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek
alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az  igazolást  kiállítani  kért  vádlottak  a  valótlan  tartalmú  szakorvosi
igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel
abból  a  célból,  hogy  az  a  valótlan  tartalmú,  I.  r.  vádlott  által  adott
szakorvosi  igazolások  és  az  érintettek  nyilatkozata  alapján  állítson  ki
részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.
IV. r. vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi igazolás
valótlan  tartalmú volt,  és  hogy az  igénylő  valótlan  tartalmú nyilatkozatot
tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartal-
mú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes te-
rületi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat
az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte. A bi-
zottság a csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján min-
den esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatéko-
sak,  melyre  tekintettel  a  Magyar  Államkincstár  a  fogyatékossági  támogatás
rendszeres folyósításáról rendelkezett. 

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar
állami  költségvetést  az  esetek  döntő  többségében  1  millió  és  2,5  millió



forint közötti  kár érte,  amely csupán egyetlen esetben, egy kisebb összeg
vonatkozásában térült meg.

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2020.  február  19.  napon  9.30  órától
folytatja a 16. számú tárgyalóteremben.

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

2020. 02. 18.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

B.1570/2019. K. V. és társa Rablás bűntette 2020. február 
18.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a két férfi 2019. február 06. napján 18 óra 15 perc
körüli  időben megjelent  egy szegedi  dohányboltnál,  ahová az I.  r.  vádlott
jogtalan eltulajdonítási szándékkal bement. Az I. r. vádlott az üzletben az el -
adótól mintegy 1 méterre állt meg, a ruházatából elővett egy bárdot és egy
kést,  majd  az  eladót  angolul  a  bevétel  átadására  szólította  fel  miközben
bárddal és késsel hadonászott.  A fentiek során egy, az üzletbe belépő vá -
sárló megzavarta az i. r. vádlottat, aki a bárdot és kést elrakta, majd távo-
zott. A II. r. vádlott társa szándékáról tudva az üzlet előtt az utcán várako -
zott,  társának a bűncselekmény elkövetéséhez figyeléssel  segítséget nyúj -
tott. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2020. 02. 19.
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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  Ma-
gyarországon értékesített  főként  édesipari,  továbbá egyéb termékek után a
belföldi értékesítést terhelő általános forgalmi adó kikerülése, meg nem fizeté-



se volt.  Ennek érdekében a vádlottak valótlanul,  belföldi  beszerzés látszatát
keltve, a beszerzést terhelő általános forgalmi adót az értékesítést terhelő álta-
lános forgalmi adóból levonásba helyezték és ily módon valótlan tartalmú adó-
bevallásokat 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, Lengyelor-
szágban és Ausztriában működő közösségi gazdálkodóktól szerezte be, amely-
nek során az értékesítés után a közösségi gazdálkodó általános forgalmi adót
nem számított fel. A csokoládé- és egyéb termékek külföldről, általános forgal-
mi adó megfizetése nélkül történő beszerzése érdekében a bűnszervezet ösz-
szesen 13 gazdasági társaságot hozott létre, illetve használt fel. Ezen cselek-
ményeket a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték oly mó-
don,  hogy  egymás között  a  feladatokat  összehangolták  és  megosztották,  a
bűnszervezet tagjai között alá-fölérendeltségi viszony volt, a tevékenységi fo-
lyamat 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 tár-
saságok 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 

2020. 02. 19.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

B.2756/2013. dr. L. E. vádlott 
és 50 társa

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2020. február 
19.

9.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. r. vádlott Hód-
mezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyaté-
kossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása. 

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos



betege, valamint a betegei  által  megnevezett,  számára ismeretlen szemé-
lyek részére - azok jogtalan haszonszerzése érdekében - olyan valótlan tar -
talmú szakorvosi  igazolásokat  állított  ki,  amelyek  megalapozták,  hogy  az
igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz. Ezekben az
esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgála-
tokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény
jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek
alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az  igazolást  kiállítani  kért  vádlottak  a  valótlan  tartalmú  szakorvosi
igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel
abból  a  célból,  hogy  az  a  valótlan  tartalmú,  I.  r.  vádlott  által  adott
szakorvosi  igazolások  és  az  érintettek  nyilatkozata  alapján  állítson  ki
részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.
IV. r. vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi igazolás
valótlan  tartalmú volt,  és  hogy az  igénylő  valótlan  tartalmú nyilatkozatot
tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartal-
mú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes te-
rületi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat
az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte. A bi-
zottság a csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján min-
den esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatéko-
sak,  melyre  tekintettel  a  Magyar  Államkincstár  a  fogyatékossági  támogatás
rendszeres folyósításáról rendelkezett. 

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar
állami  költségvetést  az  esetek  döntő  többségében  1  millió  és  2,5  millió
forint közötti  kár érte,  amely csupán egyetlen esetben, egy kisebb összeg
vonatkozásában térült meg.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


