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Lezárult a négynapos előkészítő ülés a V. A. és 63 társa ellen költségvetési csalás bűntette
miatt indult eljárásban

Maratoni előkészítő ülést tartott a Fővárosi Törvényszék 2019. május 20-tól 23-ig a V. A.-val és
társaival szemben indult büntetőügyben. Az ülésen az ügyészség 32 vádlott esetében tett mértékes
indítványt. A bíróság két vádlott beismerő vallomását fogadta el, őket jogerősen pénzbüntetésre
ítélte.

A vádirat  szerint  az  I.  rendű  vádlott  irányításával  a  vádlottak  2010  után  Magyarország  teljes
területére  kiterjedő céghálózatot  hoztak  létre  azért,  hogy ezen gazdasági  társaságok nevében –
jutalék ellenében – fiktív számlákat állítsanak ki. A bűnszervezet cégei által kiállított fiktív számlák
felhasználásával  belföldi  gazdasági  társaságok  áfa  fizetési  kötelezettségüket  jogosulatlanul
csökkentették,  illetve  a  megrendelő  cégek  a  fiktív  számlák  révén  adómentesen,  szabadon
felhasználható bevételhez jutottak. Az I. rendű vádlott az irányítása alatt működő – több szintű –
számlázási  láncolat  szolgáltatását,  azaz  a  fiktív  számlák  kiállítását  átlagosan  6-12%  jutalékért
vállalta.  A  bűnszervezet  többi  tagja  előre  meghatározott  szerepkörökkel  –  mint  például
adminisztrátor, pénzfelvevő, közvetítő stb. – és feladatokkal vett részt annak működtetésében. Az
ügyészség  a  bűnszervezet  tagjait  bűnsegédként,  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó,
üzletszerűen  elkövetett  költségvetési  csalás  bűntettével  vádolja,  míg  a  számlabefogadókat
tettesként vagy társtettesként elkövetett költségvetési csalás bűntettével.

Az előkészítő ülésen egy kivétellel minden vádlott megtette a törvényben előírt nyilatkozatát. A
betegség miatt igazoltan távol maradt vádlottat a bíróság szeptemberben fogja majd meghallgatni.
A Fővárosi Főügyészség összesen 32 vádlott vonatkozásában tett ún. mértékes indítványt, ahol az
ügyészség  által  indítványozott  büntetésnél  súlyosabbat  a  bíróság  nem  alkalmazhat  abban  az
esetben, ha a vádlott elismeri a bűnösségét, és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. 

Ez a 32 vádlott mind számlabefogadó, többségük utólag már megtérítette az általa okozott vagyoni
hátrányt, vagy a nyomozóhatóság zár alá vétellel biztosította azt. 

17  vádlott  tett  beismerő  nyilatkozatot,  ebből  három  esetében  a  bíróság  megállapította,  hogy
beismerésük nem teljes körű, így azokat nem fogadta el.

12 vádlott  beismerő nyilatkozatát  azért  nem fogadta  el  a  bíróság,  mert  az ügyészség büntetési
indítványának megfelelő ítélet anyagi jogi értelemben törvénysértő lenne: a törvény értelmében a
határozott idejű szabadságvesztés mellett kötelező a pénzbüntetés kiszabása, azonban az ügyészség
erre  nem  tett  indítványt,  a  bíróság  pedig  előkészítő  ülésen  az  ügyész  által  indítványozottnál
súlyosabb büntetést nem szabhat ki. 

2  vádlott  beismerő  nyilatkozatát  a  bíróság  elfogadta,  velük  szemben  az  ügyészi  indítványnak
megfelelően jogerősen 2 millió és 1,25 millió forint pénzbüntetést szabott ki.

A bíróság 2019. szeptember 18-án tart újabb előkészítő ülést az ügyben. A tárgyalássorozat 2019.
október 8-án kezdődik a Fővárosi Törvényszék Fő utcai épületében. Az első két tárgyalási napon
több mint 40 vádlott nyomozati vallomását fogja a bíróság felolvasni, mivel ők előre jelezték, hogy
nem kívánnak vallomást tenni a bíróság előtt. 
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A harmadik és  negyedik  tárgyalási  napon azok a vádlottak tesznek majd  vallomást,  akiknek a
bíróság nem fogadta el a beismerő nyilatkozatát.

Ha a beismerő nyilatkozatok elfogadásának feltételei fennállnak, a bíróság előre láthatóan 2019.
október 18-án több vádlottal szemben ítéletet hirdethet.


