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Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1452/2017. V. R. és tár-
sai

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt 
okozó költségvetési 
csalás bűntette

2021. március 
8.

9.00

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint a szegedi székhelyű cég vezetője 2012. októ-
berében kötött bérleti  szerződést a szegedi  önkormányzattal  a város
tulajdonában álló Vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. A
cég játszótér kialakítását és üzemeltetését és interaktív látogató-tájé-
koztató kialakítását tervezte, amihez uniós és a magyar költségvetésből
kívánt pályázati pénzhez jutni. A szegedi cég vezetője pályázatot nyúj-
tott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökséghez, mely azt befo-
gadta és mintegy 185 millió forint értékben támogatásra érdemesnek
ítélte, majd 2013. január 18-án a támogatási szerződést aláírták. A sze-
gedi cég vezetője vállalkozási szerződést kötött egy másik vádlott által
képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generál kivitelezésére. A
szlovák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy
brit-virgin szigeteki  off-shore céggel  az  interaktív  látogató-tájékoztató
rendszer szoftverjének kifejlesztésére annak ellenére, hogy az már ko-
rábban a szegedi székhelyű cég rendelkezésére állt, illetőleg azt az eljá-
rás  során ismeretlenül  maradt  személyek  készítették.  A  szerződések
alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű cég felé 230 millió forintról ál-
lított ki számlát a játszótér elemeinek beszállításáról, kültéri tájékoztató
konzolok felállításáról, az interaktív látogató-tájékoztató rendszer kiépí-
téséről. A számlákkal szemben a projekt tényleges bekerülési értéke a
támogatási szerződésben megjelölt bekerülési érték 15 %-a volt csak.

A valótlan tartalmú vállalkozási szerződések, teljesítési igazolások, vala-
mint számlák alapján a szegedi székhelyű cég vezetője 2013. március
18. és december 13. napja között több részletben mintegy 185 millió fo-
rintos összegben hívta le a támogatást jogosulatlanul és ezen összeg-
nek megfelelő vagyoni hátrányt okozott így az Európai Unió és Magyar-
ország költségvetésének.

Mindezen túlmenően a vádlottak a bűncselekményből származó pénz



eredetének leplezése végett valótlan tartalmú szerződéseket kötöttek
egy liechtensteini gazdasági társasággal a támogatási szerződésekben
is hivatkozott szoftver unión kívüli felhasználására. A valóságban azon-
ban a felek között gazdasági kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a
szoftver még el sem készült és a liechtensteini céget képviselő harma-
dik  vádlottnak  nem  volt  felhatalmazása  a  társaság  képviseletérre.  A
szerződésekre azért volt szükség,  hogy többszörös átutalásokkal,  off-
shore cég bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatásokkal a jogosu-
latlanul felvett támogatás összegét legális eredetűként tüntessék fel.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
Információ: dr. Horváth-Tóth Imola

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

2021. 03. 09.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.943/2020. B. S. vádlott és 
társai

Költségvetési csalás bűn-
tette

2021. március 9. 8.30

Az ügy lényege:

Költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Csongrád-Csanád Me-
gyei Főügyészség öt férfi ellen, akik 2011 és 2014. év között egy Móra-
halmon,  uniós  és  magyar  költségvetési  forrásokból  megvalósítandó
makettpark építésére több mint félmilliárd forint támogatást kíséreltek
meg megszerezni.

A vádirat szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország
Fejlesztési Terv keretén belül pályázati felhívást tett közzé. A felhívásra
a vádlottak  egyikének cége 2009.  novemberében pályázatot  nyújtott
be,  melynek  elbírálását  követően  a  Dél-alföldi  Regionális  Fejlesztési
Ügynökség (röviden DARFÜ) a társasággal 2010. októberében támoga-
tási szerződést kötött. A támogatást elnyert nonprofit társaság vállalta,
hogy Mórahalom területén egy, az 1910-es Nagy Magyarországot be-
mutató emlékparkot létesít, melyben 50 fontos magyar műemlék kicsi-
nyített mását helyezi el, valamint fogadóépületet alakít ki, s a létesít-
ményt az elkészültét követő 5 évig üzemelteti. A beruházás során a ge-
nerálkivitelezői és a műszaki ellenőri tevékenységet a vádlottak befo-
lyása, illetve irányítása alatt álló gazdasági társaságok végezték.

A projekt összköltsége 648 millió forint volt, melyet a cég 15%-os önerő



biztosítása mellett, 550 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai
támogatási  összegből  vállalt  megvalósítani.  A  vádlottak  a  kivitelezés
kezdeteitől  folyamatosan  finanszírozási  gondokkal  szembesültek,  az
önerő meglétét  is  úgy igazolták,  hogy az  összeget  a pályázat  mene-
dzselését, illetve a projekt pénzügyi irányítását végző vádlott egy napra
utalta át az erre a célra fenntartott bankszámlára, az azonban a kivitele-
zés tényleges megkezdésekor már csak részben állt  rendelkezésre. A
likviditási problémák áthidalása és a minél nagyobb összegű támogatás
lehívása érdekében a vádlottak közösen elhatározták, hogy a kivitelezés
folyamán benyújtandó kifizetési kérelmekben el nem készült makette-
ket és munkálatokat jelentenek majd készre.

A pályázatot elnyerő társaság, valamint a vele szerződésben álló gene-
rálkivitelező,  illetve a műszaki  ellenőrzést végző cégek részéről  eljáró
vádlottak mindvégig tisztában voltak a projekt kivitelezésének tényle-
ges állásával,  s így azzal,  hogy a kifizetési kérelmekben teljesítettként
megjelölt makettek egy része a valóságban el sem készült vagy az elő-
írtnál jóval silányabb minőségben készült el, illetve egyes makettek el-
számolása túlárazott volt.

 2014. júniusáig – a támogatási előleggel, illetve három kifizetési kére-
lemben megítélni kért támogatással együtt – a vádlottak összesen több
mint 510 millió forint összegre nyújtottak be igényt. Mivel a DARFÜ a ki-
vitelezés ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok következtében
a pályázó céget még a második kifizetési kérelem elbírálása során 25%-
os támogatáselvonással sújtotta, végül mindösszesen 436 millió forint
folyósítására került sor a támogatott társaság részére.

Az utolsó, záró kifizetési csomagban a vádlottak 2014. március 31. nap-
jával a projektet készre jelentették. A benyújtott elszámolásban foglal-
tak ellenőrzése során azonban az nyert megállapítást, hogy a projekt
műszaki állapota a pályázatban vállalt funkció betöltésére alkalmatlan,
20 makett nem volt fellelhető a helyszínen, több pedig sérült volt.  A
projekt során tapasztalt szabálytalanságokra, valótlan iratokkal történő
megtévesztésekre és szerződésszegésekre figyelemmel a DARFÜ a költ-
ségvetési támogatást jogosulatlanul igénybe vettnek minősítette, és ki-
fizetett összeg visszafizetésére kötelezte a támogatott társaságot.

A jogosulatlanul igénybe vett 436 millió forintos költségvetési támoga-
tás visszafizetésére nem került sor, a visszakövetelt összegből végrehaj-
tási eljárás során csupán alig 50 millió forint térült meg.

A  vádlottakkal  szemben  a  főügyészség  különösen  jelentős  vagyoni
hátrányt okozó költségvetési  csalás bűntett kísérletének elkövetése
miatt elkövetése miatt emelt vádat.

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2021.  március  11.  napján  8.30



órától folytatja.

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2021. 03. 10.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.797/2016. Sz. A. és társai Költségvetési csalás 
bűntette és más bűn-
cselekmények

2021. március 
10.

9.00

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint a vádlottak 2011 augusztusa és 2013 októbere
között bűnszervezetet működtettek, amelynek célja költségvetést káro-
sító csalások sorozatos és folyamatos jelleggel történő elkövetése volt.
A  bűnszervezet  célja  a  ténylegesen  közösségi  beszerzés  keretében,
adózatlanul behozott és Magyarországon értékesített főként édesipari,
továbbá egyéb termékek után a belföldi értékesítést terhelő általános
forgalmi  adó kikerülése,  meg nem fizetése  volt.  Ennek érdekében a
vádlottak  valótlanul,  belföldi  beszerzés  látszatát  keltve,  a  beszerzést
terhelő általános forgalmi adót az értékesítést terhelő általános forgal-
mi adóból levonásba helyezték és ily módon valótlan tartalmú adóbe-
vallásokat nyújtottak be az illetékes adóhatósághoz.

A vádlottak magatartásukkal az általuk működtetett gazdasági társasá-
gok tényleges általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége tekinteté-
ben az állami adóhatóságot megtévesztették és ezzel a költségvetésnek
vagyoni hátrányt okoztak.

A  bűnszervezet  az  édesipari  és  egyéb  termékeket  Németországban,
Lengyelországban  és  Ausztriában  működő  közösségi  gazdálkodóktól
szerezte be, amelynek során az értékesítés után a közösségi gazdálko-
dó általános forgalmi adót nem számított fel. A csokoládé- és egyéb ter-
mékek külföldről, általános forgalmi adó megfizetése nélkül történő be-
szerzése érdekében a bűnszervezet összesen 13 gazdasági társaságot
hozott létre, illetve használt fel. Ezen cselekményeket a vádlottak szer-
vezetten, hosszabb időn keresztül végezték oly módon, hogy egymás
között a feladatokat összehangolták és megosztották, a bűnszervezet
tagjai között  alá-fölérendeltségi viszony volt,  a tevékenységi  folyamat
alacsonyabb szintjén feladatot ellátó tagok a tevékenységet koordináló
tag felé beszámolási kötelezettséggel tartoztak.

A  bűnszervezet  céljainak  elérése  érdekében  létrehozott,  külföldi  be-



szerzést biztosító, valamint a belföldi értékesítési láncolatban résztvevő
gazdasági társaságok nem voltak az adóhatóság számára látható kap-
csolatban egymással.

Az  ügyészség  bűnszervezetben,  üzletszerűen  elkövetett  különösen
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, hamis
magánokirat felhasználás vétsége, pénzmosás bűntette és közokirat-
hamisítás bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
Információ: dr. Horváth-Tóth Imola

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

2021. 03. 10.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.37/2017. Sz. F. és társai Embercsempészés
bűntette

2021. március 
10.

10.00

Az ügy lényege:

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral
szemben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből ál-
ló bűnszervezet tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Euró-
pai Unió területére.

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai orszá-
gokból származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg
nem engedett módon, jogszabályi rendelkezések megszegésével törté-
nő átlépéséhez, valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve ma-
gyar-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
átvezetett  migránsokat  felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségé-
ben, majd Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább
őket. A vádlottak a cselekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében
követték el. A tizennyolc szállításban különböző vádlottak vettek részt.
A vádlottak áruszállító járműveket használtak a cselekményhez, de be-



tegszállító, illetve posta feliratú gépjárműveket is igénybe vettek. Az el-
követők a gépkocsi rakterébe három esetben nagy számú személyt zsú-
foltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és az utazás a szállí-
tott 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  a  tárgyalást  2021.  március  17.  napján  10.00
órától folytatja.

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2021. 03. 11.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1714/2020
.

R. N. R. vádlott Gondatlanságból 
elkövetett emberölés 
vétsége

2021. március 
11.

8.15

Az ügy lényege:

A  vádirat  lényege  szerint  a  fiatal  nő  tizenéves  kora  óta  fogyaszt
kábítószert,  amelyet harmadik terhessége idejére felfüggesztett, de a
gyermek  két  hónapos  korát  követően  felhagyott  az  anyatejes
táplálással és ismét rendszeres kábítószer fogyasztóvá vált. A vádlott és
a  szintén  kábítószer  fogyasztó  élettársa  2018.  január  18-án  kora
délután egy megyebeli falu hoteljében szálltak meg a kislánnyal együtt,
ahová  magukkal  vittek  amfetamin  tartalmú  kábítószert  is,  közös
fogyasztás céljából. Délután 5 óra körüli időben a vádlott és az élettársa
a  por  állagú,  amfetamin  tartalmú  kábítószert  figyelmetlenségükből
adódóan  olyan  helyen  hagyták,  hogy  a  kábítószer  az  5  hónapos
csecsemő szájába, majd szervezetébe került. Röviddel ezután a kislány
elaludt, majd pár óra múlva sírva ébredt, de az ekkor már amfetamin
hatás alatt álló sértettet a vádlott és élettársa visszaaltatta. A vádlott
ekkor  a  sértett  sírását  a  fogzás  okozta  fájdalomnak  vélte  és  saját
fogkrémével az ínyét bekente. Az öt hónapos gyermek halála valamivel
éjfélt megelőzően állt be, a kábítószer okozta légzési elégtelenség és az



azzal összefüggő egyéb okok miatt.

A vádlott és az élettársa éjjel  egy óra körül észlelte, hogy a gyermek
nem  lélegzik,  mentőt  hívtak,  de  a  kiérkező  orvos  már  csak  a  halál
beálltát tudta megállapítani.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: dr. Horváth-Tóth Imola

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


