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A Központi Nyomozó Főügyészség vádiratának 1. vádpontja szerint 
Sz. Gy. vádlott 2002. adóévre nem személyesen, hanem munkáltatója 
útján 2003. április 20-án az APEH-hez benyújtott személyi 
jövedelemadó bevallásában összesen 1.800.000 Ft adóköteles 
jövedelmet tüntetett fel. A vádlott munkáltatójával nem közölte, és 
személyi jövedelemadó bevallásában nem szerepeltette az azon felül 
nem foglalkoztatási jogviszonyából származó 135.000.000 Ft adóköteles 
jövedelmét, ezzel az adóbevételt személyi jövedelemadó adónemben 
54.000.000 Ft-al csökkentette. A 2. vádpont szerint 2004. adóévre a 
vádlott személyesen megtett személyi jövedelemadó bevallásában 
összesen 2.793.478 Ft adóköteles jövedelmet tüntetett fel, melyben nem 
szerepeltette az azon felül keletkezett 100.000.000 Ft egyéb adóköteles 
jövedelmét, továbbá 144.610.000 Ft-os üzletrészeladás során árfolyam 
nyereségből elért jövedelmét. Ezzel 2004. adóévben személyi 
jövedelemadó adónemben 74.152.500 Ft-al, míg egészségügyi 
hozzájárulás esetében 11.000.000 Ft-al csökkentette.  
A 3. vádpont szerint az APEH 2002-2005. évekre vonatkozóan 
vagyonosodásra is kiterjedő utólagos személyi jövedelemadó 
ellenőrzést végzett. A vádlott utólagos személyi jövedelemadó 
adóellenőrzés során a bevallásaiban eltitkolt 1-2. vádpontban megjelölt 
jövedelme igazolására olyan valótlan tartalmú kölcsönszerződések 
másolatait nyújtott be 2006. október 30-án, amelyekkel azt kívánta 
igazolni, hogy egy gazdasági társaságtól három alkalommal 500.000-
500.000 USD összegű kölcsönt vett fel. Továbbá 2004-re az M. Kft-ben 
lévő üzletrészének értékesítése utáni árfolyamnyereségből származó 
eltitkolt jövedelmét az utólagos személyi jövedelemadó adóellenőrzés 
során 540.000.-EUR összegű kölcsön átadásáról kiállított, ugyanakkor 
benyújtott valótlan tartalmú elismervénnyel kívánta igazolni.  
 
A fentiek alapján az ügyészség Sz. Gy. vádlottat az adóbevételt 
különösen nagy értéket meghaladó mértékben csökkentő adócsalás 
bűntettével, mint közvetett tettest, egy rendbeli az adóbevételt 
különösen nagy mértéket meghaladó mértékben csökkentő adócsalás 
bűntettével, egy rendbeli az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő 
adócsalás bűntettével valamint egy rendbeli magánokirat-hamisítás 
vétségével vádolja.  
 
A Nyíregyházi Törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki és 1 év 6 
hónap börtönbüntetésre ítélte. Az ítéletet a fellebbezés folytán elbíráló 



Debreceni Ítélőtábla hatályon kívül helyezte. A megismételt eljárásban 
a Nyíregyházi Törvényszék a bizonyítási eljárást folytatja.  
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