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 Fővárosi Törvényszék fsz. 32.

8.B. 36/2018 D. Zs-né + 2 fő hivatali visszaélés
bűntette

2018.12.04. 9:00

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a vádbeli időszakban az I. rendű vádlott a NAV végrehajtási
ügyintézőjeként,  a  III.  rendű  vádlott  pedig  a  NAV  ügyfélszolgálati
ügyintézőjeként dolgozott. Az I. rendű és a III. rendű vádlott a munkakörének
ellátása  végett  hozzáférési  jogosultsággal  rendelkezett  az  adóhatóság
irataihoz  és  nyilvántartási  rendszereihez,  valamint  azok  informatikai
felületéhez.
Az  I.  rendű  vádlott  a  fent  leírt  lehetőségét  kihasználva  a  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011.  évi  CXCIX.  törvény,  az  adózás  rendjéről  szóló
törvény, a NAV Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatáról, valamint a NAV
Informatikai  Biztonsági  Szabályzatáról  szóló  szabályzatokban  foglalt
kötelezettségeit  megszegve,  törvényes jogalap és cél  nélkül,  ismerőse,  a II.
rendű vádlott rábírására, soron kívül, neki jogtalan előny szerzése érdekében,
a vonatkozó jogszabályok megsértésével lekéréseket végzett meghatározott
adózók vonatkozásában az adóhatósági nyilvántartásokban.
Az I. rendű vádlott emellett kolléganőjét, a III. rendű vádlottat is rávette arra,
hogy  soron  kívül,  jogtalan  előny  szerzése  érdekében,  jogszabály  tiltása
ellenére  lekéréseket  végezzen  meghatározott  adózó  vonatkozásában  az
adóhatósági  nyilvántartásokban.  A  III.  rendű  vádlott  kihasználva  az
adóhatósági nyilvántartásokhoz való hozzáférési lehetőségét, a fent megjelölt
jogszabályokban  és  szabályzatokban  foglalt  kötelezettségeit  megszegve,
törvényes jogalap és cél nélkül, a felhívásnak eleget tett.
Az  ügyészség  az  I.  rendű  vádlottat  3  rendbeli,  1  esetben  felbujtóként
elkövetett  hivatali  visszaélés  bűntettével,  a  II.  rendű  vádlottat  2  rendbeli,
felbujtóként  elkövetett  hivatali  visszaélés  bűntettével,  míg  a  III.  rendű
vádlottat 1 rendbeli  hivatali  visszaélés  bűntettével és 1 rendbeli,  hivatalos
személy által elkövetett közokirat hamisítás bűntettével vádolja.

Megjegyzés:
Perbeszédek és ítélet várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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2018. 12. 05.

Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78., I/2.

41.Kb.1162/2017 G. E. és társai előnyért hivatali
helyzetével egyébként

visszaélve üzletszerűen
elkövetett hivatali

vesztegetés
elfogadásának

bűntette és más bcs.

2018.12.05. 9:00

Az ügy lényege: 
A  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Rendőr-főkapitányság  Záhony
Határrendészeti Kirendeltsége végzi a magyar-ukrán határon a zöldhatár
őrzését,  valamint  közúton  és  vasúton  a  személy-  és  teherforgalom
ellenőrzését.  A  vádirat  szerint  az  útlevélkezelői  szolgálatot  teljesítő
vádlottak  plusz  jövedelemszerző  forrásként  tekintettek  szolgálati
tevékenységükre, rendszeresen kértek,  illetve fogadtak el  szabálysértést
elkövető  külföldi  állampolgároktól  pénzt  a  határátlépés  során.  Ezek  a
külföldi  állampolgárok  például  útiokmány,  illetve  vízum  időbeli
érvényességének lejárta, valamint túltartózkodás esetén 50-től 400 euróig
terjedő összeget, túlsúlyos gépjármű esetén pedig 20-tól 50 euróig terjedő
összeget  fizettek  a  vádlottaknak.  Az  így  megszerzett  pénzt  az
útlevélkezelői  szolgálatban  lévő  vádlottak  esetenként  egymás  között,
illetve  esetenként  a  más  szolgálati  feladatot  ellátó  vádlott  társaikkal  is
megosztották, valamint a határátkelőhelyen ügyeletesi szolgálatot teljesítő
vádlott társaiknak is juttattak részesedést.
Az  ügyészség  a  vádlottakat  többek  között  előnyért  hivatali  helyzetével
visszaélve,  üzletszerűen  elkövetett  hivatali  vesztegetés  elfogadásának
bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : 
A bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. 59.

16.B.359/2016 S. G. és társa különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó

költségvetési csalás
bűntette

2018.12.05. 8:30

Az ügy lényege:

A  vád  szerint  az  I.  rendű  vádlott  –  aki  2006  és  2010  között  egyéni
országgyűlési  képviselő,  2008 és 2010 között pedig az egyik minisztérium
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általános  jogkörű  államtitkára  volt  –  a  2008  és  2012  közötti  években
megszerzett  jövedelemként  ezen  éveket  érintő  vagyonnyilatkozataiban,
illetve adóbevallásaiban kizárólag az országgyűlési  képviselői tisztségének,
illetve államtitkári megbízatásának ellátásáért kapott bevételt  tüntette fel.
Ezen felül azonban az I. rendű vádlott más országban nyitott bankszámláin
ismeretlen forrásból százmillió forintnál is magasabb összeget helyezett el
különböző valutában. Később S. G. I. és K. J. II. rendű vádlottak különböző
időpontokban  hamis  bissau-guineai  útlevelet  készíttettek,  amelynek
felhasználásával  különböző  bankfiókokban  újabb  számlákat  nyitottak  és
azon jelentősebb pénzösszegeket helyeztek el. Az ügyészség S. G. I. rendű
vádlott  ellen  többek  között  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó
költségvetési  csalás bűntette,  míg K. J.  II.  rendű vádlott ellen felbujtóként
elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés:
Okiratok ismertetése várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék Fő utca 70-78., II/1.

17.B.236/2018 S. J. + 39 fő különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó

költségvetési csalás
bűntette és más bcs.

2018.12.05. 8:30

Az ügy lényege: 

A vád szerint az I. és II. rendű vádlottak elhatározták, hogy egy szervezetten
működő,  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságokból  álló  hálózatot
hoznak  létre  azért,  hogy  lehetővé  tegyék  a  velük  kapcsolatba  kerülő
gazdasági társaságok számára, hogy a munkavállalóiknak kifizetett személyi
juttatások  után  az  adókat  és  a  járulékokat  a  törvényesség  látszatának
fenntartása mellett ne kelljen megfizetniük. Ezen cél érdekében a gazdasági
társaságok akár fővállalkozásban, akár alvállalkozásban végzett, jellemzően
személy-  és  vagyonvédelmi  tevékenységük  során  a  ténylegesen  általuk
alkalmazott  munkavállalókat  színleg  ezen  munkaerőkölcsönző  gazdasági
társaságokba  jelenthették  be,  ahonnan  ezt  követően  a  munkavállalókat
kölcsönözték.  Miután  a  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságok  a
munkavállalóknak  kifizetett  személyi  juttatások  után  az  adókat  és
járulékokat  nem  vallották  be  és  nem  fizették  meg  a  magyar  állami
költségvetésnek,  a  velük  szerződő  gazdasági  társaságok  ennek  révén
jogtalan haszonhoz jutottak.
Az I. és II. rendű vádlottak úgy döntöttek, hogy a lelepleződés elkerülése
érdekében „strómanok” (az ügyben szereplő egyes vádlottak) nevére több
munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságot  alapítanak  és  a  társaságokat,
valamint  azok  „stróman”  ügyvezetőit  rendszeres  időközönként  cserélni
fogják.
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Az  ügyészség  a  vádlottakat  többek  között  bűnszervezetben  elkövetett,
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével,
folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével
és más bűncselekményekkel vádolja.

Megjegyzés  : 
A vádlottak meghallgatása várható.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 12. 06.

Fővárosi Törvényszék II. 79.

5.B.1261/2017 B. P. különösen jelentős kárt
okozó csalás bűntette

2018.12.06. 9:00

Az ügy lényege: 

A vád szerint a vádlott kézizálog-hitelezési tevékenységet folytatott az általa
alapított L. Kft.-ben  - később K. Zrt.-ben.
2007-től a Kft. likviditási problémákkal küzdött, a 2008-as globális pénzügyi
válság pedig a Zrt.-t is negatívan érintette: a záloghitelezési tevékenységét
refinanszírozó  bankok  egy  része  elzárkózott  a  hitelkeretének  további
emelése  elől.  Mindezek  mellett  a  Zrt.-nél  elzálogosított  értéktárgyak
ügyfelek  általi  kiváltásának  aránya  romlott,  ugyanakkor  a  ki  nem váltott
zálogtárgyak értékesítési lehetőségei szűkültek. A fenti, s egyéb okok miatt
a társaság működése 2009-re fenntarthatatlanná vált.
A  vádlott  elhatározta,  hogy  a  Zrt.  összeomlásának  és  felszámolásának
elkerülése  céljából  a  társaság  üzleti  forgalmát  fiktív  zálogkölcsön-
ügyletekkel  lendíti  fel,  amelyek  valós  ügyletként  történő  kimutatásával
biztosíthatóvá válik a refinanszírozó bankok által megkövetelt fedezettségi
szint, ezenfelül pedig a záloghitel-állomány látszólagos emelkedése további
hitellehívások  alapját  is  képezné.  A  vádlott  tevékenységének
eredményeként  pontosan meg nem határozható mennyiségű,  de  tízezer
darabot meghaladó, együttesen több mint 22 milliárd forint becsértéket és
15  milliárd  forint  folyósított  kölcsönösszeget  feltüntető  fiktív  zálogjegy
készült.
2012-től a vádlott további forrásokhoz jutás céljából újabb pénzintézeteket,
egyéb  gazdasági  társaságokat,  illetve  vagyonos  magánszemélyeket,
vállalkozókat bírt rá kölcsönnyújtásra vagy más, finanszírozási típusú ügylet
megkötésére  azzal  a  módszerrel,  hogy  fedezetként  a  kifizetésre  kerülő
pénzösszeget meghaladó értékű aranytömböket  ajánlott  fel  számukra.  A
vádlott  a  szükséges  mennyiségű  aranytömbbel  vagy  az  azok  öntéséhez
felhasználható törtarannyal nem rendelkezett, ezért a Kft. alkalmazásában
álló ötvöst rendszeresen arra utasította, hogy réz és egyéb segédanyagok
felhasználásával  öntsön  ki  az  aranytömbre  megtévesztésig  hasonlító
fémtömböket. Utasítását azzal indokolta az ötvösnek, hogy a tömböket egy
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esetleges  rablás  esetén  „csalitömbnek”  szánja.  A  hamis  fedezeti  tárgyak
felhasználásával  kötött  ügyletek  eredményeként  a  vádlott  több  mint  3
milliárd forinthoz jutott.
A  vádlott  később  2012-ben  elhatározta,  hogy  vállalati  kötvénykibocsátás
útján  is  megpróbál  további  forrásokhoz  jutni.  E  tevékenységével
összefüggésben a Zrt. több millió euró névértéken értékesített kötvényt.
A vádlott a fent említett módokon megszerzett pénzösszegeket a Kft. és a
Zrt.  működési  költségeinek,  legsürgetőbb  tartozásainak  kifizetésére
fordította, az üzleti tevékenység élénkítésére, bővítésére nem került sor.
A két társaság ellen egyébként időközben több végrehajtás is indult, s végül
2015 áprilisában és májusában mindkét társaság felszámolását jogerősen
elrendelték. A felszámolási eljárások során megállapították, hogy a Kft. és a
Zrt.  vagyona  nem  fedezi  a  társaságok  tartozásait,  a  hitelezői  igények  –
amelyek  a  két  cégnél  együttesen  meghaladták  az  56  milliárd  forintot  –
többségének kielégítésére nincs lehetőség.
Az  ügyészség  a  vádlottat  többek  között  különösen  jelentős  kárt  okozó,
folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, közvetett tettesként, pénzügyi
intézmény  körében,  folytatólagosan  elkövetett  számvitel  rendje
megsértésének bűntettével vádolja. 

Megjegyzés  : 
Tanúmeghallgatás várható.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fsz. 32.

8.B.1445/2016 B. L. hivatali visszaélés
bűntette

2018.12.06. 9:00

Az ügy lényege: 

A vádlott ellen a Fővárosi Főügyészség hivatali visszaélés bűntette és más
bűncselekmények  miatt  emelt  vádat.  A  vád  szerint  a  vádlott  a
Miniszterelnökségen  főtanácsadóként  mint  hivatalos  személy  látta  el
munkáját. Ezzel a helyzetével visszaélve magának jogtalan előny szerzése
céljából különböző hivataloktól kért adatokat  soron kívül, ingyenesen. 
Jogosulatlanul  diplomata  útlevelet,  hivatali  személygépkocsit  igényelt  és
használt, valamint saját polgármesteri kampánya céljából kistelepüléseken
foglalkoztatott személyek listájához jutott hozzá. Továbbá a magáncéljaira
ingyenesen és soron kívül igényelt ingatlan-nyilvántartási adatokat nem a
hivatali  feladatai  ellátásához,  hanem  jogtalan  előny  szerzése  céljából
használta  fel,  az  általa  megkötni  kívánt  termőföld  haszonbérleti,  illetve
hasznosítási szerződésekhez kapcsolódóan. 
Ezért  őt  az  ügyészség  közokirat-hamisítás,  hivatali  visszaélés,  valamint
nagyobb  kárt  okozó,  folytatólagosan  és  üzletszerűen  elkövetett  csalás
bűntettével vádolja.
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Megjegyzés  : 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 12. 07.

Fővárosi Törvényszék Fő utca 70-78., II/1.

17.B.236/2018 S. J. + 39 fő különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó

költségvetési csalás
bűntette és más bcs.

2018.12.07. 8:30

Az ügy lényege: 

A vád szerint az I. és II. rendű vádlottak elhatározták, hogy egy szervezetten
működő,  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságokból  álló  hálózatot
hoznak  létre  azért,  hogy  lehetővé  tegyék  a  velük  kapcsolatba  kerülő
gazdasági társaságok számára, hogy a munkavállalóiknak kifizetett személyi
juttatások  után  az  adókat  és  a  járulékokat  a  törvényesség  látszatának
fenntartása mellett ne kelljen megfizetniük. Ezen cél érdekében a gazdasági
társaságok akár fővállalkozásban, akár alvállalkozásban végzett, jellemzően
személy-  és  vagyonvédelmi  tevékenységük  során  a  ténylegesen  általuk
alkalmazott  munkavállalókat  színleg  ezen  munkaerőkölcsönző  gazdasági
társaságokba  jelenthették  be,  ahonnan  ezt  követően  a  munkavállalókat
kölcsönözték.  Miután  a  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságok  a
munkavállalóknak  kifizetett  személyi  juttatások  után  az  adókat  és
járulékokat  nem  vallották  be  és  nem  fizették  meg  a  magyar  állami
költségvetésnek,  a  velük  szerződő  gazdasági  társaságok  ennek  révén
jogtalan haszonhoz jutottak.
Az I. és II. rendű vádlottak úgy döntöttek, hogy a lelepleződés elkerülése
érdekében „strómanok” (az ügyben szereplő egyes vádlottak) nevére több
munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságot  alapítanak  és  a  társaságokat,
valamint  azok  „stróman”  ügyvezetőit  rendszeres  időközönként  cserélni
fogják.
Az  ügyészség  a  vádlottakat  többek  között  bűnszervezetben  elkövetett,
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével,
folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével
és más bűncselekményekkel vádolja.

Megjegyzés  : 
A vádlottak meghallgatása várható.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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