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J. M. és társai 

 

Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2023. január 12. 9:00 

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint a szórólapterjesztéssel, műsorújság kiadásával foglalkozó 

céget irányító I. r. vádlott a körülmények számára kedvezőtlen változása miatt a 

piacon maradás és terjeszkedés érdekében elhatározta, hogy létrehoz egy 

bűnszervezetet a költségek minimalizálása és az adó meg nem fizetése 

érdekében. A vádlottak kezdetben Csongrád-Csanád, majd a későbbiekben 

Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékben működő olyan 

céghálót hoztak létre, amelyben a szórólapterjesztést végző alkalmazottak egy 

részét a lánc alján levő gazdasági társaságokhoz jelentették be vagy azt meg 

sem tették. A cégháló alján levő, strómanok nevére íratott társaságok azonban 

adóbevallást nem nyújtottak be, vagy ha igen, akkor adófizetési 

kötelezettségüknek nem tettek eleget, szerepük a fiktív számlák kiállítása volt. 

Ténylegesen azonban a szórólapterjesztést továbbra is a szegedi I. r. vádlott és 

társai koordinálták, a bűncselekmény leplezésére valótlan teljesítési 

igazolásokat állítottak ki, külön könyvelést vezettek, a céghálón keresztül 

átutalásokkal átfutták a pénzt, majd a számlázási láncolat alsóbb szintjein lévő 

cégeket működtető vádlottak a jutalékok levonása után készpénzben 

visszajuttatták azt a szervezet vezetőjének. 

A bűnszervezet a szórólapterjesztéssel összefüggésben ÁFA adónemben a 

2013. és 2017. évek közötti időszakban 271 millió forint vagyoni hátrányt 

okozott. 

Az eljárás a fiktív számlákat befogadó más gazdasági társaságokat is feltárt, 

köztük építőipari vállalkozásokat, 11, az ország több megyéjében patikát 

üzemeltető céget, amelyek esetében az 500 ezer és 22 millió forint közötti 

vagyoni hátrányt az elkövetők jelentős részben a nyomozás során 

megtérítették. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.  

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 
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Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalóterem 

B.29/2022. H.B. Emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2023. január 13. 09:00 

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint a vádlott és a sértett egymással élettársi kapcsolatban éltek, 

amely kapcsolatukból 2018. évben gyermekük született. A kiskorú sértett 2018. 

év végétől az apa sértett kizárólagos nevelésébe került azzal, hogy a vádlott 

hétvégente, illetve egy hétköznap jogosult a gyermek láthatására, egyebekben 

a vádlott szülői felügyeleti joga ezen időponttól szünetel. 

2021. június 5. napján a vádlott gyermekével ismerőseinél, Algyőn tartózkodott 

vendégségben. A vádlott az esti órákban elfogyasztott szeszes italtól enyhe fokú 

ittasság állapotába került, és több alkalommal felhívta a sértettet, amely 

telefonbeszélgetések során az ingerült vádlott azt mondta a sértettnek, hogy 

„eltűnik a gyermekükkel”. A sértett ekkor közölte a vádlottal, hogy elhozza a 

gyermeket, illetőleg a rendőrséget is értesíteni fogja. 

A vádlott az előbbieket követően, felébresztette a házban alvó gyermeket és 

vele az ingatlan ablakán keresztül kimászva akart távozni, azonban ebben az ott 

lakó ismerőse megakadályozta. Ezt követően érkezett a lakóházhoz a sértett, 

amelyet észlelve a vádlott kirohant az utcára, ahol több alkalommal, hangosan 

kiabálva meglökte a sértettet, őt azzal fenyegette, hogy „szíven szúrlak”. A 

sértett, védekezésül ellökte magától a vádlottat, aki ennek hatására a 

vízelvezető árokba esett. 

Mindezt követően a vádlott visszament a lakóházba, ahol felvette gyermekét, 

illetve magához vett egy, az élet kioltására alkalmas, 15 cm pengehosszúságú 

kést, és kiment az utcára, majd a kiskorú sértettel a karjaiban futni kezdett, 

miközben a kiskorú sértett sírt és azt kiabálta, hogy „apa”. A sértett – mivel 

észlelte, hogy a vádlottnál kés van – a vádlott után ment és elvette tőle 

gyermeküket, majd védekezésül – miközben gyermekét a karjaiban tartotta – 

hátat fordított a vádlottnak, aki a késsel, a sértettet egy alkalommal a nyakán 

kis-közepes erővel megszúrta, illetve egy alkalommal a bal könyöke felett őt 

megvágta, miközben azt kiabálta: „most meg fogsz dögleni”, „megmondtam, 

hogy megöllek”. A vádlott ezek után a kést a közeli vízelvezető árokba dobta, 

majd bement a lakóházba, ahol a rendőrség elfogta. A vádlott a rendőri 

intézkedés során is több olyan indulatos kijelentést tett, mely szerint reméli, 

hogy a sértett „megdöglik”. 

 

A vádlottat a főügyészség emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények elkövetésével vádolja. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező 

előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére 

tekintettel a sajtóregisztráció 4 fő részére biztosítható. 



Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 
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