
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.05.02.-05.04.

2018. 05. 02.

Szegedi Járásbíróság – 12. sz. tárgyalóterem

B.875/2015. O. J. L. és társai Különösen jelentős mér-
tékű tényleges vagyon-
csökkenést eredménye-
ző csődbűntett

2018. május 02. 8.30

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  az  I.r.,  II.r.  és  III.r.  vádlottak  az  Sz.  Zrt.
igazgatóságának  tagjai  voltak.  A  gazdasági  társaság  mutatói  2008.  évtől
egyértelműen  romlani  kezdtek,  2009.  év  elejétől  fizetésképtelenséggel
fenyegető  helyzetbe  került,  majd  2009.  év  április  18.  napján  vált
fizetésképtelenné tekintettel  arra,  hogy egy másik gazdasági társaság felé
fennálló 4 millió forintot meghaladó tartozását nem tudta kielégíteni. A zrt.
felszámolását  a  Szegedi  Törvényszék  2010.  augusztus  hó  13.  napján
rendelte el.

A zrt. fizetésképtelenné válását túlnyomórészt az idézte elő, hogy a vádlot-
tak mint igazgatósági tagok egyhangú döntésével 2007. év elejétől rendsze-
resen  és  nagy  összegben nyújtottak  kölcsönöket  az  ésszerű  gazdálkodás
követelményeivel ellentétes módon a teljes egészében vagy részben a zrt.
tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó és önálló pénzügyi felelősséggel
működő  gazdasági  társaságoknak,  illetve  néhány  esetben  magánszemé-
lyeknek is. E kölcsönadások valamennyi esetben biztosítékul lekötött fede-
zet hiányában történtek, tényleges jogkövetkezmény nélkül a visszafizetés
elmulasztása esetére, több esetben likviditási problémákkal küzdő társasá-
gok részére úgy, hogy azok akölcsönadások során már jelentős összegű tar-
tozást  halmoztak  fel  a  zrt.-vel  szemben,  és  ennek  visszafizetésére  reális
esélyük sem volt.  A kölcsönadások jelentős része arra az időszakra esett,
amikor  a zrt.-nek már magának is  fizetési  nehézségei  voltak,  majd a köl -
csönadások a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben, sőt a fizetéskép -
telenné válást követően is folytatódtak.

A kölcsönök nyújtásáról I., II. és III.r. vádlottak döntöttek igazgatósági határo-
zat formájában,  amelyek egy részét  jegyzőkönyvbe foglalták.  A vádlottak  az
ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes kölcsön folyósításokról törté-
nő döntéseikkel a zrt. fizetésképtelenségét idézték elő, vagyonát hozzávetőle-
gesen 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették, amelyből I.r. és III.r. vádlot-
tak közreműködés nagyságrendileg 1 milliárd 300 millió forint vagyoncsökken-
tésre terjedt ki, mellyel összefüggésben ezen összegek tekintetében a hitele-
zők kielégítését meghiúsították. 

Ezt meghaladóan II.r. vádlott a társaság fizetésképtelenségének időpontjában



összesen közel 89 millió forint tartozást engedett el különböző gazdasági tár-
saságokkal szemben fennálló követelésekből, így a zrt. vagyonát összességé-
ben közel 1 milliárd 540 millió forinttal csökkentette.

A felszámolási  eljárás során hozzávetőlegesen 6 milliárd 500 millió  forint
hitelezői igény került bejelentésre.

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

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 
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B.37/2017. Sz. F. és társai Embercsempészés  bűn-
tette

2018. május 02. 9.30

Az ügy lényege: 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szem-
ben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszerve-
zet tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai Unió területére. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból
származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem engedett
módon,  jogszabályi  rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez, vala-
mint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyar-szlovák, valamint több
Európai unión belüli, belső határon történő átlépéshez nyújtottak segítséget.

A  vádlottak  2014.  októbere  és  2015.  júliusa  között  tizennyolc  szállítást
végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár
jogszabályi  rendelkezések  megszegésével  történő,  illegális  átlépéséhez.  A
bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy
szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét. 

A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon átveze-
tett migránsokat felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségében, majd Auszt-
ria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a cse-
lekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében követték el. A tizennyolc szállí-
tásban különböző  vádlottak  vettek  részt.  A vádlottak  áruszállító  járműveket
használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjármű-
veket  is  igénybe  vettek.  Az  elkövetők  a  gépkocsi  rakterébe  három esetben
nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és
az utazás a szállított személyek testi-lelki gyötrelmével járt.

A  Szegedi  Járási  és  Nyomozó  Ügyészség  a  vádlottakat  az  államhatár
átlépéséhez  több  személynek  segítséget  nyújtva,  vagyoni  haszonszerzés
végett,  részben  bűnszervezetben,  részben  a  csempészett  személy
sanyargatásával,  részben  üzletszerűen  elkövetett  embercsempészés



bűntettével  vádolja.  A szervezet  pakisztáni  és szerb tagjaival  szemben az
osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást.

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

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


