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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.177/2019. B. L. és társa Különösen nagy kárt 
okozó csalás bűntette

2019. április 09. 8.15

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlottak  megállapodtak  abban,  hogy
megszerzik  az  angol-amerikai  kettős  állampolgárságú  filmproducer  egy
csehországi  bankban  vezetett  bankszámláján  levő  pénzét.  Ennek
érdekében a producer nevére és személyi adataira állíttattak ki a vádlottak
egyikének  fényképével  ellátott  hamis  brit  magánútlevelet,
személyazonosító  igazolványt  és  vezetői  engedélyt,  illetőleg
névjegykártyákat is. A fentiket követően a vádlottak 2017. év októberében
Szegeden  egy  kereskedelmi  bank  fiókjában  a  sértett  nevére  számlát
nyitottak,  melynek során felhasználták a hamis,  de a vádlottak egyikének
fényképével ellátott okiratokat is. 

Másnap  a  vádlottak  Prágába  utaztak,  ahol  a  producer  számlavezető
bankjába  bementek,  ott  a  hamis  okiratok  felhasználásával  a  banki
alkalmazottat  megtévesztve  megváltoztatták  a  bankszámla  internetes
hozzáférési  kódjait.  Ezt  követően  2000  amerikai  dollárt  a  számláról
felvettek,  a további 435 ezer dollárt pedig a magyarországi bankszámlára
átutaltatták.  A  vádlottak  ezt  követően  visszautaztak  Szegedre,  12  ezer
dollárt a bankfiókból készpénzben felvettek, a fennmaradó több, mint 400
ezer dollárt át akarták utaltatni egy nem létező személy ügyvezetése alatt
álló, de érdekeltségükbe tartozó cégnek, így próbálva eltüntetni a csalásból
származó pénzt.  Mindeközben azonban a sértett tudomására jutott,  hogy
bankszámlájáról pénzt vettek fel és utaltak át és még mielőtt annak tovább
utalását tudták volna kezdeményezni vádlottak a cég felé, a rendőrség azt
lefoglalta.

A sértettnek 437 ezer amerikai  dollár,  azaz mintegy 120 millió  forint  kárt
okoztak, de tekintettel arra, hogy a pénz nagy része lefoglalásra került, így a
meg nem térült kár összege mintegy 4 millió forint. A lefoglalt pénzt a bank
visszautalta a sértett számlavezető pénzintézete felé.

A főügyészség a vádlottakat különösen nagy kárt okozó csalás bűntettével,
közokirat-hamisítás  bűntettével,  valamint  pénzmosás  elkövetésében  való
megállapodás vétségével vádolja. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.



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

2019. 04. 09.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.188/2017. B. T. és társai Hivatali vesztegetés el-
fogadásának bűntette

2019. április 09. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat  lényege szerint  a  vádlottak  a  Csongrád Megyei  Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-Biztonsági  és  Földművelésügyi  Főosztály,  Növény-  és
Talajvédelmi  Osztályának  határ-kirendeltségi  növényvédelmi
felügyelőjeként  dolgoztak  annak  röszkei  kirendeltségén.  Feladatuk  a
kirendeltségre  érkező  szállítmányok  szükséges  növény  egészségügyi  és
zöldség-gyümölcs  minőségellenőrzési  vizsgálata  volt.  A  vádlottak  2015.
május  13.  és  2015.  augusztus  04.  napjai  között,  rendszeres
haszonszerzésre törekedve, intézkedésük során hivatalos személyként több
alkalommal  a  növény-egészségügyi  vizsgálatra  jelentkező
tehergépjárművek járművezetőitől pénzt fogadtak el.

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

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

2019. 04. 10.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.37/2017. Sz. F. és társai Embercsempészés  bűn-
tette

2019. április 10. 8.15

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
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 járműve-
ket használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjár-
műveket 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 

2019. 04. 11.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.227/2018. B. S. Emberölés bűntettének 
kísérlete

2019. április 11. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2017. március 29. napján ült be az egyik
nagyéri  presszóba,  ahol  italozni  kezdett.  A  presszóban való  tartózkodása
során  beszélgetésbe  elegyedett  a  sértettel,  kölcsönösen  meghívták
egymást  egy-egy  italra.  A  közepes  fokú  alkoholos  befolyásoltság
állapotában levő vádlott este 10 órakor kiment a presszó elé dohányozni,
ahová magával vitt egy talpas üvegpoharat is. Nemsokkal ezután kilépett a
sértett is, amikor a vádlott minden előzmény és ok nélkül a falhoz lépett a
kezében  levő  pohárral  és  azt  összetörte.  A  pohár  több  darabra  tört,
azonban  a  vádlott  kezében  maradt  az  üvegpohár  törött  talpa,  az  abból
kiálló csonkkal.  Vádlott ezt követően egy hirtelen,  irányított,  fentről  lefele
irányuló  mozdulattal,  közepes  erővel  a  sértett  nyaka  felé  tett  egy  vágó
mozdulatot.  A  gyors  mozdulattól  védekezni  sem  tudó  sértett  bal
állkapcsától indulóan a nyakán mintegy 15 cm hosszú, erősen vérző sérülés
keletkezett.  Sértett  és  a  körülötte  állók  ráfogtak  a  vádlott  kezére,
megpróbálták  földre  nyomni,  azonban a  dulakodás  során a  vádlott  több



alkalommal  a  törött  pohártalppal  megpróbálta  sértettet  hason  szúrni.
Vádlott  kezéből  a  jelen  levők  csak  nehezen  tudták  kicsavarni  a
pohárcsonkot. 

A sértett sérülése 8 napon túl gyógyult, tényleges gyógytartama kb. 2 hét. 

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

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

2019. 04. 12.

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem

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

2019. április 12. 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  mar-
keting, illetve reklámtevékenységről számlát állítottak ki a kft. részére, me -
lyet az megfizetett. Ezt követően a beszámlázó gazdasági társaság részére
átutalt 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 


