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2018. 05. 14.

Szegedi járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

B.404/2017. Sz. E. és társai Rablás bűntette és más 
bűncselekmények

2018. május 14. 8.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott korábbról ismerte a sértettet, tudott
arról, hogy nehezen, mankóval közlekedik. Az I. r. vádlott 2016. május 23.
napján  megjelent  a  sértett  szegedi  ingatlanánál  azzal  az  indokkal,  hogy
mobiltelefonját  el  kívánja  cserélni  a  sértett  motorkerékpárjára.  Az  I.  r.
vádlott  eközben  értesítette  a  II.  és  III.  r.  vádlottakat,  hogy  több  olyan
vagyontárgy  van  az  ingatlanban,  amelyet  el  lehet  tulajdonítani  és
értékesítésük után ebből pénzhez lehet jutni,  ezért a II.  és III.  r. vádlott is
megjelent a lakóháznál. 

A sértett ingatlanába bemenve a vádlottak látták, hogy a sértett a bűncselek-
mény elkövetését egészségi állapota miatt megakadályozni nem tudja, így az
ingatlanból köszörűt, gumikerekeket vettek magukhoz. Az I. r. vádlott a sértett
fűnyíróját is el akarta vinni, melyet a sértett megpróbált megakadályozni, mire
az I. r. vádlott őt az ágyra lökte. Végül az I. r. vádlott az így birtokába került fű-
nyírót is az udvaron álló gépkocsihoz vitte. 

A  sértett  közölte  a  vádlottakkal,  hogy  hívja  a  rendőrséget,  ha  nem adják
vissza  értéktárgyait,  mire  az  I.  r.  vádlott  a  sértett  mobiltelefonját  is
magához  vette,  majd  azt  társainak  átadta  és  gépjárművel  a  helyszínt
elhagyták.

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

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

2018. 05. 14.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.917/2013. S. M. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett adócsalás bűntette

2018. május 14. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy



olyan  bűnszervezetben  vettek  részt,  melynek  keretében  az  Európai  Unió
országaiból  -  tipikusan  Németországból  -  beszerzett  használt
gépjárműveket  valótlan  tartalmú  számlázások  közbeiktatásával  úgy
tüntettek fel, mintha azok -  egyébként valós gazdasági tevékenységet nem
folytató  -  magyarországi  cégeken  keresztül  kerültek  volna  be
Magyarországra.  A  vádlottak  olyan  látszatot  termettek,  mintha  a
gépjárműveket  ezen  a  vádlottak  egy  részének  részvételével  működő
belföldi  gazdasági  társaságok  szerezték  volna  be,  és  azokat  így
értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági
tevékenységet  nem  végző  gazdasági  társaságok  termékbeszerzései
ugyanakkor nem történtek meg, mivel a gazdasági események ténylegesen
a vádlottak  egy  része  és  az  Európai  Unión  belüli,  külföldi  gépjárműveket
értékesítő  gazdasági  társaságok  között  jöttek  létre.  Az  Európai  Unióból
importált  termékek  után  az  első  magyarországi  értékesítést  terhelő  ÁFA
bevallási  és  befizetési  kötelezettségnek ténylegesen egyik  fenti  gazdasági
társaság  sem  tett  eleget,  és  az  értékesítést  terhelő  befizetendő  ÁFA-t
tipikusan nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. Mindezen
bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel  a vádlottak a magyar állami
költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen 590 millió forint kárt
okozott ÁFA adónemben.

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018.05.16. napon 9.00 órától folytatja. 
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 05. 15.

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem

B.3438/2015. F. Z. és társai Különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. május 15. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott az ügyben érintett kft. ügyvezetője, II. r.
vádlott ugyanezen gazdasági társaság marketing igazgatója volt, míg III. r. vád-
lott ugyanitt könyvelési feladatokat látott el. A IV., V. és VI. r. vádlottak a kft.-vel
szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok ügyvezetői voltak.

Az ügyben érintett kft. célja első osztályú férfi kosárlabda, kézilabda és röplab-
da csapatok, illetve utánpótlás csapatok működtetése volt. A gazdasági társa-
ság bevételi  forrásait  önkormányzati  és szponzori  támogatások alkották,  to-
vábbá bevétele származott a sportági szakszövetségek által nyújtott források-
ból és egyéb forrásokból is. A társaság kiadásait reklám és marketing cégekkel
kötött  bizományosi  szerződések alapján kifizetett  összegek,  valamint az I.  r.
vádlott által realizált készpénzfelvételek tették ki. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  sportolók  fizetési  igényeinek  kielégítésére  a  kft. -



megfelelő anyagi fedezettel nem rendelkezett,  a játékosok foglalkoztatása
érdekében II.  r.  vádlott  rendszert  dolgozott  ki,  melynek lényege szerint  a
beszámlázó gazdasági társaság bizományosi szerződést kötött a kft.-vel az
alkalmazásában álló  nagyobb játékerőt  képviselő  sportolók arculati  jogai -
nak  beszerzésére,  szponzorok  felkutatására,  majd  az  arculati  jogoknak  a
kft. részére történő értékesítésére, illetve a beszámlázó céghez befolyt tá -
mogatási összegek átutalására. A beszámlázó gazdasági társaságok marke-
ting, illetve reklámtevékenységről számlát állítottak ki a kft. részére, melyet
az megfizetett.  Ezt követően a beszámlázó gazdasági társaság részére át -
utalt  összegek készpénzben felvételre kerültek,  majd azt a láncolat végén
álló gazdasági társaság képviselője visszajuttatta az I. r. vádlott részére, így
a kft. által alkalmazott sportolók munkaszerződésében rögzített munkabért
meghaladó juttatásai,  illetve  a  társaság  egyéb  kiadásai  ezen összegekből
készpénzben, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket megkerülve kerül -
tek kiegyenlítésre.

A reklám és marketing cégek a sportolók - kft. részére értékesített - arculati
jogait a valóságban nem szerezték meg, szponzorok felkutatására irányuló
tevékenységet nem folytattak, a megkötött szerződéseik fiktívek voltak, így
a beszámlázó cégek az arculati jogokat nem értékesíthették, a szponzorok
által  utalt  összegeket  nem  számlázhatták  volna  ki  a  kft.  részére.  A
szerződések  valótlanságáról  és  arról,  hogy  tényleges  gazdasági
tevékenység nem áll mögöttük valamennyi vádlott tudomással bírt. 

Az I. r. vádlott magatartásával, mint az érintett kft. ügyvezetője, a vagyonke-
zelői kötelezettségét megszegve, a valótlan tartalmú, fiktív,  nem teljesített
szerződések,  számlák alapján történő kifizetésekkel  és  elszámolásokkal  a
kft.-nek mindösszesen 452.225.175,-  forint  összegű vagyoni  hátrányt  oko-
zott. 

A bűncselekmény elkövetéséhez IV., V. és VI. r. vádlottak a valótlan tartalmú
bizományosi szerződések aláírásával, a fiktív számlák kitöltésével, illetve az
általuk  képviselt  gazdasági  társaságok  számlájára  ezen  valótlan  tartalmú
szerződések és számlák alapján átutalt összegek továbbutalásával és kész-
pénzben történő felvételével, míg a III. r. vádlott a valótlan tartalmú köny-
velési dokumentációnak az érintett kft. könyvelésében történő elhelyezésé-
vel szándékosan segítséget nyújtottak, IV. r. vádlott 300.863.943,- forint, V.
r. vádlott 331.118.019,- forint,  VI. r. vádlott 109.350.000,- forint, III.  r. vád -
lott pedig összesen 426.480.000,- forint erejéig.

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

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

2018. 05. 16.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem



B.917/2013. S. M. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett adócsalás bűntette

2018. május 16. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy
olyan  bűnszervezetben  vettek  részt,  melynek  keretében  az  Európai  Unió
országaiból  -  tipikusan  Németországból  -  beszerzett  használt
gépjárműveket  valótlan  tartalmú  számlázások  közbeiktatásával  úgy
tüntettek fel, mintha azok -  egyébként valós gazdasági tevékenységet nem
folytató  -  magyarországi  cégeken  keresztül  kerültek  volna  be
Magyarországra.  A  vádlottak  olyan  látszatot  termettek,  mintha  a
gépjárműveket  ezen  a  vádlottak  egy  részének  részvételével  működő
belföldi  gazdasági  társaságok  szerezték  volna  be,  és  azokat  így
értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági
tevékenységet  nem  végző  gazdasági  társaságok  termékbeszerzései
ugyanakkor nem történtek meg, mivel a gazdasági események ténylegesen
a vádlottak  egy  része  és  az  Európai  Unión  belüli,  külföldi  gépjárműveket
értékesítő  gazdasági  társaságok  között  jöttek  létre.  Az  Európai  Unióból
importált  termékek  után  az  első  magyarországi  értékesítést  terhelő  ÁFA
bevallási  és  befizetési  kötelezettségnek ténylegesen egyik  fenti  gazdasági
társaság  sem  tett  eleget,  és  az  értékesítést  terhelő  befizetendő  ÁFA-t
tipikusan nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. Mindezen
bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel  a vádlottak a magyar állami
költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen 590 millió forint kárt
okozott ÁFA adónemben.

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

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

2018. 05. 17.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.767/2017. F. Z. J. és társai Életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. május 17. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak egyike egy vendéglőt üzemeltet Forráskú-
ton, ahol 2016. szeptember 25. napján az éjfél körüli órákban együtt tartózko-
dott két társával. A vendéglőbe tért be két román állampolgárságú, de magyar
anyanyelvű férfi is, akik idénymunkásként dolgoztak a faluban. Az este folya-
mán mindannyian szeszesitalt  fogyasztottak,  amikor is szóváltás alakult  ki  a
vádlottak és a sértettek  között.  A szóváltás kölcsönös lökdösődéssé alakult,
amelynek során a vendéglőt üzemeltető férfi két alkalommal, közepes erővel
arcon ütötte az egyik sértettet, aki ennek következtében a földre rogyott, illető-



leg a metszőfoga kitört, míg a másik sértettet a kocsma kanapéjára lökte. 

A vádlott egyik társa a pultból elővett egy gázsprayt és a kocsma kanapéjára
lökött sértettet azzal lefújta, amely azzal a következménnyel járt, hogy a helyi-
ségben  tartózkodók  a  gázspray  maró  szagának  hatására,  illetve  a  kialakult
konfliktushelyzet miatti ijedtségben kitódultak onnan. 

A vendégekkel együtt a sértettek is az utcára menekültek és megpróbáltak
a  helyszínről  eltávozni.  Akkor  szaladt  utánuk  a  harmadik  vádlott,  aki  az
egyik  sértettet  úgy  ütötte  meg a  mellkasán,  hogy két  bordája  is  eltörött,
melynek  következtében  szövődményként  közvetlen  életveszélyes  állapot,
traumás légmell  alakult  ki  a  sértettnél.  A sértett  a munkáltatóját  felhívta,
aki őt kórházba szállította, ahol azonnali műtétet hajtottak végre rajta. 

A főügyészség a sértett fogát kitörő vádlottat maradandó fogyatékosságot
okozó  könnyű  testi  sértés  bűntettével,  a  gázsprayvel  fújó  vádlottat
garázdaság  vétségével,  míg  a  bordatörést  okozó  vádlottat  életveszélyt
okozó testi sértés bűntettével vádolja.

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

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


