
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.03.26.-03.29.

2018. 03. 26.

Szegedi Járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

B.1505/2017. E.  D.  D.  és tár-
sai

Embercsempészés bűn-
tette

2018. március 
26.

8.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint egy szír, egy marokkói és két tunéziai állampolgár
2016. július 25. napját megelőzően, előzetes megállapodás alapján vagyoni
haszonszerzésre  törekedve  szállított  illegálisan  Magyarországra  juttatott
migránsokat  Ausztriába.  Az  ügyészség  a  vádlottakat  üzletszerűen  és
bűnszövetségben elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : A bíróság még tart tárgyalást az ügyben. 
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 03. 26.

Szegedi Járásbíróság – 12. sz. tárgyalóterem

B.1695/2013. P. L. Rongálás bűntette 2018. március 
26.

10.30

Az ügy lényege: 

A pótmagánvádlók vádindítványt terjesztettek elő a vádlottal szemben ron-
gálás bűntette miatt. A vádindítvány lényege szerint a vádlott által képviselt
szegedi  kft.  2001.  március  hó 1.  napján területbérleti  szerződést kötött  a
pótmagánvádlókkal a Szeged, Mars téri piac területére a pótmagánvádlók
tulajdonát képező pavilon elhelyezésére. A szerződés értelmében a szerző-
dés hatályát veszti, és a pavilont a bérlőknek el kell távolítaniuk, amennyi -
ben az illetékes hatóság vagy a tulajdonos a bontását rendeli el. A Szeged
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  által  elfogadott
680/2004. (IX. 10.) Kgy. sz. határozatot követően az alpolgármester az ön -
kormányzat nevében 2006. október hó 6. napján kelt levelében közölte az
egyik pótmagánvádlóval, hogy kártérítés nélkül bontsa el a pavilont. A má-
sik pótmagánvádló részére ilyen felhívás nem került megküldésre, a pótma-
gánvádlók a felhívásban foglaltaknak nem tettek eleget.

Az önkormányzat keresetet nyújtott be a Szegedi Városi Bíróságra több pia-



ci bérlő, köztük a pótmagánvádlókkal szemben a Mars téri piac területének
kiürítése érdekében.  A keresetnek helyt  adó elsőfokú ítéletet  a Csongrád
Megyei Bíróság hatályon kívül helyezte, és az első fokú bíróságot új eljárás-
ra utasította.

Időközben az önkormányzat és a vádlott által vezetett gazdasági társaság
konzorciumi szerződést kötött a Megyei Jogú Városok funkcióbővítő város-
rehabilitációs  pályázata érdekében való együttműködésre és pályázat  be-
nyújtására. Az önkormányzat a pavilonok lebontása mellett döntött a tulaj-
donosok tudta és a fenti per jogerős befejezése nélkül.

A vádlott a pótmagánvádlók bérleti szerződése fennállásának hiányát nem
állította,  azonban  később  már  azt  közölte,  hogy  a  pótmagánvádlók  nem
rendelkeznek érvényes bérleti szerződéssel, illetve azt, hogy a pavilonjaikat
az  áthelyezést  követően  a  tér  másik  oldaláról  megközelíthetik.  Később a
vádlott  egy levelében megismételte a fentieket  és csatolt  egy 12 pavilont
feltüntető táblázatot,  amelyben megjelölte  az állagsérelem nélkül  át  nem
helyezhető  pavilonokat,  és  amelyekkel  összefüggésben állásfoglalást  kért
az önkormányzattól.
 
A pótmagánvádlók álláspontja szerint a vádlott tudta, hogy a pótmagánvádlók
tulajdonát képező árusítóhely nagyobb méretű károsodás nélkül nem helyez-
hető át, melyet alátámaszt az is, hogy a vádindítvánnyal érintett pavilon áthe-
lyezése szabad szemmel láthatóan is  kizárólag a több millió forintos tételű,
speciális  mozgatással  lett  volna  kivitelezhető,  amelyre  kísérlet  sem történt.
Mindemellett a vádlott tudomással bírt arról is, hogy az ingatlan kiürítése iránt
indított pernek nincs vége.

Az  önkormányzat  Jogi  és  Ügyviteli  Bizottságának  határozatában  a
Legfelsőbb  Bíróság  egyik  ítéletében  foglaltakra  hivatkozással  arra  az
álláspontra  helyezkedtek,  hogy  az  érvényes  bérleti  szerződéssel  nem
rendelkező ideiglenes felépítmények áthelyezhetők a piac más területére,
amely határozat azonban kötelező erővel nem bír, ezért a vádlottnak kellett
a kivitelezési munkákról döntést hoznia.

A vádlott a fenti határozatot követően bontásra irányuló szerződést kötött egy
kft.-vel,  amelyet később akként módosítottak,  hogy a szerződés a pavilonok
áthelyezéséről  és nem a bontásáról szól;  az áthelyezés során ügyelni  kell  a
pavilonok épségére. A fővállalkozóként eljáró kft. két alvállalkozói szerződést
kötött, amelyek közül az egyik azt tartalmazta, hogy a pavilonokat az eredeti
állapotuknak  megfelelően  kell  helyreállítani,  a  felépítéshez,  amennyiben
szükséges,  új  anyagokat  és  szerkezetet  is  használni  kell.  Mindebből  az
következik, hogy a vádlott utasításai alapján eljáró fővállalkozó az áttelepítésbe
beleszámította a rongálódást is.

A pótmagánvádlók tulajdonát képező pavilont daruval nem tudták a többi
pavilonhoz  hasonlóan  megemelni,  az  már  annak  megkísérlése  során
megroppant,  azonban az alvállalkozó munkavállalói a vádlott jelenlétében
és általa instruáltan tovább folytatták az emelést, amelynek következtében
az  árusítóhely  szétesett.  A  pavilon  darabjait  áthelyezték,  majd  azt  más
anyagokból,  más technikával újjáépítették,  majd a vádlott átvette; mindez



azonban pusztán kárenyhítésre alkalmas.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben várhatóan ítéletet hirdet.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 03. 26.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1312/2017. B. D. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. március 
26.

13.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2017. február 16. napján este 20 órakor je-
lentkezett belépésre Szerbia irányából Magyarország területére a Röszke autó-
pálya határátkelőhelynél. A vádlott egy korábban Macedóniában bérelt autót
vezetett, amelybe a határátlépést megelőzően ismeretlen személyek a vádlott
tudtával a gyári kialakítású belső oldallemezek takaró kárpitjai mögé 61 cso-
magba csomagoltan közel 30 kg marihuánát tartalmazó anyagot rejtettek el. A
vádlottnak a kábítószert Magyarországon keresztül kellett volna Nyugat-Euró-
pába csempésznie.

A vádlott által Magyarország területére behozott kábítószer totál-THC tartalma
meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben várhatóan ítéletet hirdet.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 03. 27.

Szegedi Járásbíróság – 8. sz. tárgyalóterem

B.2625/2013. T. I. és társai Különösen nagy értékre, 
dolog elleni erőszakkal 
elkövetett lopás bűntette

2018. március 
27.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a II.r. és I.r. vádlottak a III.r. vádlott által adott tipp
alapján  2012.  augusztus  hó  19.  napján  elkezdték  bontani  egy  szegedi
ékszerbolt  pincéjének  mennyezetét  annak  érdekében,  hogy  az  üzletben
található páncélszekrény  tartalmát  jogtalanul  eltulajdonítsák.  Az  I.  és  II.r.
vádlottat  a  IV.r.  vádlott  szállította  a  helyszínre,  aki  a  környéket  figyelte  a
lelepleződés  elkerülése  érdekében.  A  vádlottak  a  megkezdett  bontást
másnap  folytatták,  azonban  mivel  rossz  helyiségbe  fúrtak  fel,



cselekményükkel  felhagytak.  Ezt  követően  2012.  október  hó  21.  napján
visszatértek, és immár sikerrel járva a pince mennyezetét megbontották, a
páncélszekrényt  flex  segítségével  kivágták,  és  abból  több mint  105 millió
forint értékű aranyékszert és készpénzt tulajdonítottak el. A rongálással 1
millió  forint  kárt  okoztak.  A  cselekmény  elkövetése  idején  III.r.  vádlott  a
helyszínt  ugyancsak  figyeléssel  biztosította.  A  vádlottak  ezt  követően  az
eltulajdonított értékeken megosztoztak, majd I.r. vádlott a neki jutó részből
3.423.000,- forint értékű ékszert - annak nem legális voltát elárulva – a VII.r.
vádlott  közreműködésével  értékesített  VIII.r.  vádlottnak.  Az eltulajdonított
értékből 15.656.275,- forint lefoglalással megtérült.

A  fentieket  megelőzően  az  I.r.,  II.r.  és  V.  r.  vádlottak  2012.  július  hó  07.
napján  03  óra  15  perc  körüli  időben  Tamásiban  a  sértett  kft.
betonkerítésén  lévő  szögesdrót  elvágása  után  bemásztak  a  sértett
telephelyére.  Mialatt  I.r.  vádlott  a helyszínt  figyeléssel  biztosította,  II.r.  és
V.r.  vádlottak  az  iroda  ablakát  befeszítve,  és  oda  bejutva  jogtalanul
eltulajdonítottak egy 8,2 millió forint készpénzt tartalmazó lezárt kazettát,
majd onnan a VI.r. vádlott által vezetett gépkocsiba beszálltak, és elhagyták
a  helyszínt.  A  lezárt  pénzkazettát  10  km-rel  távolabb  feszítővassal
együttesen felnyitották. Az eltulajdonított pénz az eljárás során nem került
elő. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 03. 28.

Hódmezővásárhelyi Járásbíróság – fszt. 8. sz. tárgyalóterem

B.144/2017. B. Zs. és társai Csalás bűntette és más 
bűncselekmények

2018. március 
28.

9.00

Az ügy lényege: 

A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt tizenegy magyar állampol-
gárral szemben, akik 2010. júliusa és 2011. szeptembere között Magyarország
területén a illegális vadászatokat szerveztek külföldiek számára. 

A vádirat  szerint  a  vadászatokat  három vádlott  szervezte,  a  többi  vádlott
szállítóként, résztvevőként működött azokban közre. A svájci, francia, olasz,
osztrák,  dán  és  német  sértettek  őzbakra  kívántak  vadászni,  az  elejtett
bakok trófeáit  pedig  haza kívánták vinni.  A  vádlottak  a  vadászatok során
korábban zárt térben tartott,  ivartalanított  őzbakokat vittek közvetlenül  a
vadászat  előtt  az elejtés  helyére,  amely tényt  a külföldi  vadászokkal  nem
közölték.  A  trófeákat  a  vádlottak  nem  vitték  a  vadászati  hatóság  elé
hivatalos  trófeabírálatra,  így  azok  felett  a  külföldi  vadászok  rendelkezési
jogot  nem  szerezhettek.  A  külföldiek  az  elejtett  vadak  után  abban  a
hiszemben  fizettek  a  vádlottaknak,  részben  közvetítőn  keresztül,  hogy  a
trófeák hivatalosan megilletik  őket.  A vadászatok jogszerűtlen mivoltának



leplezése érdekében a  vádlottak  a  sértetteknek hamis  lőjegyzéket,  illetve
trófeabírálati  lapot  adtak.  A  sértetteknek  okozott  kár  mintegy  119  millió
forint. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


