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 B. J. és 9 társa különösen nagy értékre 

elkövetett orgazdaság 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2015. 

február 9. 

9 óra 

I. 

emelet 

28.  

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint B. J. I. 

rendű vádlott M. V-ként azonosított ukrán állampolgárral 2011. év 

április hónapját megelőző időszakban, valamint 2012. januárjában 

megállapodott abban, hogy M. V. az ukrán-magyar államhatár ukrán 

oldaláról adózatlan cigarettát fog bejuttatni a Tisza folyón keresztül 

Magyarország területére, melynek értékesítéséről B. J. I. rendű vádlott-

társai segítségével fog gondoskodni. A megállapodásnak megfelelően 

M. V. 2011. április 5. napján 105.000 doboz, 2012. január 9. napján 

25.060 doboz különféle márkájú adózatlan ukrán zárjeggyel ellátott 

összesen 82.928.920 forint belföldi forgalmi értékű cigarettát jutatott 

csónakokkal Magyarország területére. B. J. I. rendű vádlott utasításai 

szerint vádlott-társai a cigaretta Tisza folyón történő átjuttatásához, 

Magyarországon történő szállításához nyújtottak segítséget. A 2011. 

áprilisi bűncselekmény elkövetését 2011. április 06. napján észlelték a 

NAV járőrei, a jármű a nehéz terepen elakadt, M. I. IV. rendű, S. L. V. 

rendű és V. Z. VI. rendű vádlottak elmenekültek hátrahagyva a 

cigaretta szállítására használt járművet. A 2012. januári bűncselekmény 

elkövetése során a NAV járőrei közúti ellenőrzés alá vonták N. C-A. 

IX. rendű vádlott által vezetett gépkocsit, melynek rakteréből 

lefoglalásra került a cigaretta. A bűncselekményekkel okozott 

vámbevétel csökkenés mértéke összesen 67.278.737 forint.   

 

A megyei főügyészség B. J. I., T. A. III., M. I. IV., S. L. V. és V. Z. VI. 

rendű vádlottakat különösen nagy értékre és jelentős értékre elkövetett 

orgazdaság bűntettével, B. Z. II. rendű vádlottat jelentős értékre 

elkövetett orgazdaság bűntettével, H. Sz. VII. rendű vádlottat 

különösen nagy és jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési csalás bűntettével, Sz. J. VIII. rendű vádlottat 

jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett 

költségvetési csalás bűntettével, N. C-A. IX. rendű vádlottat jelentős 

értékre elkövetett orgazdaság bűntettével, B. I. X. rendű vádlottat 

különösen nagy értékre elkövetett jövedéki orgazdaság bűntettével 

vádolja.  

 

Az ügyben befejezés várható.  
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