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Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak az öt vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a másodrendű vádlott 2014 júliusáig, mintegy 12 év évig élettársi 

kapcsolatban élt az elsőrendű vádlottal, aki ebben az időszakban fiktív számlák 

kiállításából élt. Ezzel az élettársa is tisztában volt, hiszen a férfi ellen ebben az 

időszakban folyamatosan adócsalás és költségvetési csalás miatt indult 

büntetőeljárások voltak folyamatban, melyek mindegyike elsőrendű Sz. L. 

bűnösségének megállapításával zárult.  

A másodrendű vádlott cége kristálycukor, tej és étolaj kereskedelmével foglalkozott, 

az árut külföldi beszállítóktól szerezte be és magyar élelmiszer 

nagykereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaságok felé értékesítette. Azért, 

hogy a magyar élelmiszer nagykereskedelemmel foglalkozó cégek felé értékesített 

árucikkek ára minél alacsonyabb legyen, vádlottak fiktív számlázási láncot hoztak 

létre. Ebben a láncolatban a külföldi beszállító és a másodrendű vádlott cége közé 

olyan tényleges gazdasági tevékenységet nem folytató magyar cégek lettek 

közbeiktatva, melyek szerepe csak formális volt. A vád szerint az importőr nevében 

kiállított belföldi értékesítésről szóló számlák szerinti bruttó értékesítési árak közel 

azonosak voltak a közösségi beszerzések áraival. Egyértelmű volt, hogy a számlázási 

láncolatban szereplő cégek képviselőinek nem állhatott szándékában a belföldi 

értékesítésről kiállított számlák alapján bevallott ÁFA megfizetése. Az ügyészség 

szerint a harmad-, a negyed- és az ötödrendű vádlottak fiktív számlákat állítottak ki, 

mivel az azon szereplő áruk úgy voltak feltüntetve, mintha a másodrendű vádlott 

közvetlenül a külföldi beszállítóktól szerezte volna be és úgy szállította volna tovább 

a megrendelő élelmiszer nagykereskedések felé. A harmadrendű vádlott a fiktív 

számlákat az első- és másodrendű vádlottak útmutatása alapján töltötte ki és írta 

alá, majd azokat másodrendű vádlott továbbította a könyvelője felé, akivel kizárólag 

ő tartotta a kapcsolatot – fogalmaz a vád.  

A vádiratban szereplő, külön-külön az öt cég között kiállított valamennyi számla 

fiktív volt, a gazdasági társaságok között tényleges gazdasági esemény nem történt. 

A másodrendű vádlott, mint a cégének ügyvezetője, az elsőrendű vádlott rábírásával 

megsértette az ÁFA törvény és a számvitelről szóló törvény rendelkezéseit. Az öt 

vádlott a magyar állam költségvetésének több mint 82 millió forint kárt okozott. A 

Debreceni Törvényszék határozatával a másodrendű vádlott gazdasági társaság 



felszámolási eljárást és törölte a cégnyilvántartásból.  

    

Az ügyészség mind az öt vádlottal szemben börtönbüntetést indítványozott, 

amelynek próbaidőre történő felfüggesztését kéri a harmad, a negyed és az ötöd 

rendű vádlott esetében, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő vallomást 

tesznek. 

 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés. 

 

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 

email: sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728 
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K. Gy. Járművezetés ittas 
állapotban bűntette 

2020.02.05. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást tart a Hajdúböszörményi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt 

emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint az 57 éves vádlott 2018. március 30-án 17 óra 10 perc körül 

Hajdúnánás belterületén egy oktatás céljára átalakított gépjárművel közlekedett a 

Petőfi utcán, az Irányi utca felől az Attila utca irányába. A helyi férfi a vezetés 

megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. A gépkocsi jobb első ülésén tartózkodott 

a sértett, aki szintén súlyos fokú alkoholos állapotban volt. Mindketten használták a 

biztonsági övet – fogalmaz a vád.  

A vádlott haladása során a Petőfi és az Attila utcák kereszteződéséhez érve az „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál megállt, majd kipörgő kerekekkel, gyorsítva 

elindult egyenesen a Böszörményi utca irányába. A megengedett legmagasabb 

50km/h-ás sebességet túllépve az autó 70-75 km/h-ra felgyorsult, majd egy jobbra 

ívelő kanyarhoz érve az úttestről lesodródott és az út melletti vízelvezető árokban 

egy fának ütközött. A baleset során a gépjármű utasa, egy 51 éves férfi olyan súlyos, 

életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét 

vesztette. A vád szerint a közlekedési baleset és a halál között közvetlen ok-okozati 

összefüggés van. A vádlott 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az 

ügyészség szerint a vádlott vérének etilalkohol koncentrációja a baleset 

bekövetkezésének pillanatában 3,38-3,60 g/l lehetett, ami igen súlyos fokú alkoholos 

befolyásoltságnak felel meg. 

 

Megjegyzés:  

Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik, úgy ítélethirdetés várható. 



 

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 

email: sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728 

 


