
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2020.03.09.-03.13.

2020. 03. 09.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.592/2010. B. A. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett csalás bűntette, ún. 
„Takszöv-ügy”

2020. március 
09.

9.00

Az ügy lényege: 

Az  ügyben a  vádirat  46  vádlottat,  100 tanút  és  több  mint  50  sértettként
érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül terjedelmes,
több  10  ezer  oldalas.  A  vádirat  szerint  a  vádlottak  összesen  52
magyarországi  takarékszövetkezetnek  okoztak  11  milliárd  forintot
meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint térült meg. 

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2020.  március  11.  napján  9.00  órától
folytatja.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2020. 03. 10.

Csongrádi Járásbíróság – fszt. 4. sz. tárgyalóterem

B.171/2019. H. B. vádlott Állatkínzás bűntette 2020. március 
10.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott nagy testű, komondor jellegű kutyája 2019.
augusztus 3. napján – a vihartól való félelmében – megszökött a balotaszállási
tanyáról.

A vádlott – mivel a kutya nem ment haza – 2019. augusztus 5. napján 5 óra 30
perc körüli időben elindult megkeresni, majd 6 óra 15 perckor meg is találta
egy másik balotaszállási tanyán. A vádlott az állat nyakörvére egy kb. 120 cm
hosszúságú bálamadzagot kötött, melynek másik végét gépkocsija vonóhorog-
jához rögzítette, majd a járművet vezetve és azzal a kutyát vontatva elindult ta-
nyája felé.

A vádlott által tanúsított azon bánásmód, hogy mintegy 2,7 km-en keresztül a
gépkocsi után kötve – 20-30 km/h sebességgel – húzta a kutyáját, alkalmas volt
arra, hogy az állat pusztulását okozza.



Az állat pusztulását a gépjárműhöz való rögzítés és vontatás okozta súlyos sok-
kos állapot, a vérkeringés összeomlása, következményes tüdőödéma és szív-
megállás okozta. A vádlott az állatnak különös szenvedést is okozott, tekintet-
tel arra, hogy az állat megőrizte ép tudatát a halál bekövetkezéséig, miközben
a vontatás során mentális és fizikai teljesítőképességét megerőltették, a von-
szolás következtében keletkező sérülései pedig fájdalmat okoztak neki.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2020. 03. 10.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.650/2017. M. J. P. és társai Különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, 
bűnszervezetben elköve-
tett költségvetési csalás 
bűntette és más bűncse-
lekmények

2020. március 
10.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak  egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műsza-
ki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszer-
zéseket  szerepeltettek  az  irányításuk  alá  tartozó  cégek  könyvelésében  és
adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános for-
galmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai,  elektro-
mos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország te-
rületét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek ér-
tékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére
fiktív  értékesítési  láncolatot  hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében
érintett személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2020.  március  12.  napján  9.00  órától
folytatja.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2020. 03. 11.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem



B.592/2010. B. A. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett csalás bűntette, ún. 
„Takszöv-ügy”

2020. március 
11.

9.00

Az ügy lényege: 

Az  ügyben a  vádirat  46  vádlottat,  100 tanút  és  több  mint  50  sértettként
érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül terjedelmes,
több  10  ezer  oldalas.  A  vádirat  szerint  a  vádlottak  összesen  52
magyarországi  takarékszövetkezetnek  okoztak  11  milliárd  forintot
meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint térült meg. 

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

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

2020. 03. 12.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.1860/2019. N. K. és tár-
sai

Bűnszervezetben 
elkövetett lopás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2020. március 
12.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a bűnszervezet 2016. áprilisa és 2017. májusa közötti
időszakban bizonyos autótípusokra koncentrálva tulajdonított  el 26 autót.  A
bűnszervezet tevékenységét egy szerb férfi koordinálta, de egyben maga vé-
gezte az egyes autók eltulajdonítását is. Iránymutatásai szerint a bűnszervezet
többi résztvevője az autók ellopását követően lebonyolította azok Magyaror-
szágra szállítását, szerbiai eladását, valamint az egyedi azonosító jelek megha-
misítását. Az Ausztriából,  Olaszországból,  Németországból ellopott gépkocsi-
kat Szegedre szállították,  ahol a szervezet irányítójának útmutatásai  alapján
garázsokat béreltek, ahol az autókat pihentették, illetőleg az Európai Unió te-
rületéről  történő  kivitel  és  értékesítés  érdekében  egyedi  azonosító  jeleiket
meghamisították. 

A bűnszervezet közel 240 millió forint értékben tulajdonított el autókat, amely-
ből mintegy 30 millió forint térült meg 7 autó lefoglalásával és a sértettek ré-
szére történő kiadásával. A bűnszervezet által eltulajdonított autók közül a leg-
drágább több mint 33 millió, míg a legolcsóbb 2,2 millió forint értéket képvi-
selt. 

Megjegyzés  :  A  bíróság  az  ügyben  előkészítő  ülést  tart,  valamint  2020.
március  13.  és  március  23.  napokon  8.30  órától  szintén  előkészítő  ülést
tart.



Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2020. 03. 12.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1553/2019. B. Gy. és társa Emberölés bűntette 2020. március 
12.

8.30

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  bűncselekmény  elkövetésekor  a  vádlottak
élettársként  éltek  együtt  a  sértettek  hódmezővásárhelyi  családi  házának
külön lakrészében.  A bűncselekmény elkövetését  megelőzően a vádlottak
és  a  sértettek  között  elmérgesedett  viszony  alakult  ki  a  vádlottak
folyamatos alkoholizáló életmódja miatt, a sértettek többször felszólították
a vádlottakat az elköltözésre. 

2018.  május  24.  napján  nagy  mennyiségű  szeszes  ital  és  gyógyszert
fogyasztását  követően  az  egyik  vádlott  a  86  éves  sértettet  a
hódmezővásárhelyi ingatlan konyhájába kicsalta, ahol a másik vádlott több
alkalommal baltával fejbe ütötte. Ezt követően ugyanez a vádlott a 78 éves
sértetthez ment és szintén több alkalommal baltával fejbe ütötte. A másik
vádlott  ezalatt  úgy  döntött,  hogy  egy  gázpalackot  is  felrobbant  annak
érdekében,  hogy  a  sértettek  biztosan  életüket  veszítsék.  A  gázpalackból
kiáramló gáz meggyújtásának hatására az ingatlan begyulladt,  a vádlottak
pedig  szórakozni  indultak.  A  hajnali  órákban  hazaérkezésükkor  azt
tapasztalták,  hogy  a  ház  nem  égett  le,  így  ismételten  felgyújtották  az
ingatlant.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2020. 03. 12.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.650/2017. M. J. P. és társai Különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, 
bűnszervezetben elköve-
tett költségvetési csalás 
bűntette és más bűncse-
lekmények

2020. március 
12.

9.00

Az ügy lényege: 



A vádirat lényege szerint a vádlottak  egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műsza-
ki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszer-
zéseket  szerepeltettek  az  irányításuk  alá  tartozó  cégek  könyvelésében  és
adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános for-
galmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai,  elektro-
mos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország te-
rületét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek ér-
tékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére
fiktív  értékesítési  láncolatot  hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében
érintett személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2020. március 17. és március 19. napján
9.00 órától folytatja.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2020. 03. 13.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.1860/2019. N. K. és tár-
sai

Bűnszervezetben 
elkövetett lopás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2020. március 
13.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a bűnszervezet 2016. áprilisa és 2017. májusa közötti
időszakban bizonyos autótípusokra koncentrálva tulajdonított  el 26 autót.  A
bűnszervezet tevékenységét egy szerb férfi koordinálta, de egyben maga vé-
gezte az egyes autók eltulajdonítását is. Iránymutatásai szerint a bűnszervezet
többi résztvevője az autók ellopását követően lebonyolította azok Magyaror-
szágra szállítását, szerbiai eladását, valamint az egyedi azonosító jelek megha-
misítását. Az Ausztriából,  Olaszországból,  Németországból ellopott gépkocsi-
kat Szegedre szállították,  ahol a szervezet irányítójának útmutatásai  alapján
garázsokat béreltek, ahol az autókat pihentették, illetőleg az Európai Unió te-
rületéről  történő  kivitel  és  értékesítés  érdekében  egyedi  azonosító  jeleiket
meghamisították. 

A bűnszervezet közel 240 millió forint értékben tulajdonított el autókat, amely-
ből mintegy 30 millió forint térült meg 7 autó lefoglalásával és a sértettek ré-
szére történő kiadásával. A bűnszervezet által eltulajdonított autók közül a leg-
drágább több mint 33 millió, míg a legolcsóbb 2,2 millió forint értéket képvi-
selt. 

Megjegyzés  :  A  bíróság  az  ügyben  előkészítő  ülést  tart,  valamint  2020.
március 23. napján 8.30 órától szintén előkészítő ülést tart.



Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2020. 03. 13.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.797/2016. Sz. A. és társai Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2020. március 
13. 

9.00

Az ügy lényege: 

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

A  vádlottak  magatartásukkal  az  általuk  működtetett  gazdasági  társaságok
tényleges általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége tekintetében az állami
adóhatóságot  megtévesztették  és  ezzel  a  költségvetésnek  vagyoni  hátrányt
okoztak.

A bűnszervezet az édesipari és egyéb termékeket Németországban, Lengyelor-
szágban és Ausztriában működő közösségi gazdálkodóktól szerezte be, amely-
nek során az értékesítés után a közösségi gazdálkodó általános forgalmi adót
nem számított fel. A csokoládé- és egyéb termékek külföldről, általános forgal-
mi adó megfizetése nélkül történő beszerzése érdekében a bűnszervezet ösz-
szesen 13 gazdasági társaságot hozott létre, illetve használt fel. Ezen cselek-
ményeket a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték oly mó-
don,  hogy  egymás között  a  feladatokat  összehangolták  és  megosztották,  a
bűnszervezet tagjai között alá-fölérendeltségi viszony volt, a tevékenységi fo-
lyamat alacsonyabb szintjén feladatot ellátó tagok a tevékenységet koordináló
tag felé beszámolási kötelezettséggel tartoztak.

A  bűnszervezet  céljainak  elérése  érdekében  létrehozott,  külföldi  beszerzést
biztosító, valamint a belföldi értékesítési láncolatban résztvevő gazdasági tár-
saságok nem voltak az adóhatóság számára látható kapcsolatban 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 még tart tárgyalást.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


