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Az ügy lényege: 
N.  M.  I.  rendű  vádlott  2014.  december  30.  napjától,  a  felesége,  N.  SZ.  II.
rendű  vádlott  2015.  június  15.  napjától  tagja  a  budapesti  székhelyű  GIB
Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaságnak. A kft. vezető tisztségviselője
2015. június 15. napjától 2017. április 4. napjáig N. SZ. II. rendű vádlott, 2017.
április 4. napjától N. M. I. rendű vádlott volt. 
A vádlottak 2017. év elején elhatározták, hogy jogtalan haszonszerzés végett
az  interneten  és  hirdető  újságban  egy  Dorogon  építendő  ingatlanon
építendő lakóparkban eladó társasházi lakások hirdetéseit teszik közzé.  Az I.
és a II. rendű vádlottak megbeszélték, hogy a hirdetésekben N. SZ. II. rendű
vádlott telefonszámát jelölik meg, és a hirdetésre jelentkező sértettekkel N.
SZ. II.  rendű vádlott tárgyal. A II. rendű vádlott a sértetteknek valótlanul azt
állította, hogy a területen egy lakóparkot fognak építtetni, a kivitelezést egy
meg nem nevezett "nagy pesti cég" végzi, az építkezést az egyik pénzintézet
fogja finanszírozni, az engedélyezési eljárás folyamatban van. A fenti valótlan
állításokkal tévedésbe ejtett sértettekkel a vádlottak a kiválasztott lakásokra
vonatkozóan  "regisztrációs  megállapodást"  írattak  alá,  ezzel  egyidejűleg  a
sértettek 500.000,- Ft, illetve 1.000.000,- Ft regisztrációs díjat fizettek be a GIB
Vagyonkezelő  Kft.  bankszámlájára,  illetve  készpénzben  N.  SZ.  II.  rendű
vádlottnak.

Megjegyzés:   A bíróság a tárgyalást 2018. szeptember 26-án folytatja.
Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
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bűnszervezetben, 
üzletszerűen elkövetett,
különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
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Az  ügy  lényege: A  vádbeli  időszak:  2012-2014.  évek.  I.r.  és  II.r.  vádlottak
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élettársak. III.r. vádlott II.r. vádlott testvére, IV.r.,  V.r., VI.r. III.r. vádlott régebbi
ismerősei, VII.r. vádlott III.r. vádlott távoli rokona, VIII.r. vádlott VI.r. vádlott volt
élettársa. I.r. vádlott tulajdonosa, ügyvezetője a S. P. T., valamint a H. Kft-nek. A
két  cég  tényleges  vezetését  I.r.  és  II.r.  vádlottak  végezték.  
Munkaerő-kölcsönzési  tevékenységet  kívántak  végezni,  elhatározták  azonban,
hogy  ennek  alapján  különböző  adó-  és  járuléknemekben  keletkező  fizetési
kötelezettségeiknek nem a jogszabályoknak megfelelően tesznek eleget és így
jutnak többletjövedelemhez. A tervük az volt, hogy rábírnak más személyeket
arra, hogy névleg vállalják el különböző – ténylegesen I.r. és II.r. vádlottak által
alapított  és  irányított  –  gazdasági  társaságok  ügyvezetését  és  e  társaságok
nevében  valótlan  tartalmú  áfa  bevallásokat,  személyi  jövedelemadó-  és
járulékbevallásokat  tesznek,  vagy  egyáltalán  nem  tesznek  bevallásokat.
Tervükbe bevonták a III.r. vádlottat is, megállapodtak abban, hogy III.r. vádlott az
ismerősi  köréből  biztosít  olyan  személyeket,  akik  anyagi  ellenszolgáltatás
reményében  vállalják,  hogy  névleg  különböző  gazdálkodó  szervezetek
ügyvezetőivé válnak,  a cégek nevében okiratokat írnak alá,  bankban eljárnak,
készpénzt vesznek fel, adóhatósági eljárásban, mint képviselők jelennek meg.  
Az I.,  II.  és III.r. vádlottak a fentiek szerint egy bűnszervezetet hoztak létre és
működtettek  2012-2014.  években,  amellyel  660.912.294,-Ft  vagyoni  hátrányt
okoztak a költségvetésnek. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk és szakértő meghallgatását tervezi.
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