
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2019.05.13.-05.17.

2019. 05. 13.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2019. május 13. 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 2019.05.15. napján 9.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 05. 13.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2019. május 13. 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 2019.05.15. napon 9.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 05. 14.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1346/2017. H. S. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2019. május 14. 8.15

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  2017.  januárjában  szabadult
Macedóniában  egy  korábbi  emberölés  miatt  kiszabott  szabadságvesztés
büntetésből.  Ezt  követően  munkahelye  nem  volt,  majd  a  vádlott
ismeretlenekkel megállapodott abban, hogy Nyugat-Európába marihuánát
csempész.  Ennek  érdekében  tulajdonába  került  egy  személygépkocsi,
melynek  első  ülése  alatt  a  merevítő  lemezek  kivágásával  és  a  lábtér
padlózatának  megemelésével  egy  dupla  falú  üreget  alakítottak  ki.  A
megbízók 32 csomag, mintegy 15 kg marihuánát helyeztek el a kialakított
rejtekhelyben,  amellyel  a  vádlott  2017.  január  26.  napján  a  délutáni
órákban  belépésre  jelentkezett  Magyarország  területére  a  röszkei
autópálya  határátkelőhelyen.  A  tételes  vámvizsgálat  során  a  kábítószert
lefoglalták,  melyről  a  nyomozás során megállapították,  hogy annak tiszta
hatóanyag  tartalma  meghaladja  a  különösen  jelentős  mennyiség  alsó
határát.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

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

2019. 05. 14.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.668/2018. K-Sz. I. Testi sértés bűntette 2019. május 14 8.30

Az ügy lényege: 



A vádirat lényege szerint a sértett egyedül lakott szentesi lakásában, amikor is
fia azért, hogy édesanyja gondozásában részt vegyen és neki segítsen, hozzá-
költözött. A sértett természetes okú megbetegedései miatt állandó gyógysze-
res kezelésben részesült,  majd állapota erősen megromlott,  ágyhoz kötötté
vált. A sértett ellátásában szociális gondozó is segített a vádlottnak, aki ebben
az időszakban is rendszeres italozó életmódot folytatott. A vádlott 2017. szep-
tember és október hónapjaiban ittas állapotban, több alkalommal az ágyban
magatehetetlen állapotban fekvő sértettet  bántalmazta.  A szociális  gondozó
2017.  október 20.  napján olyan sérüléseket  látott  a sértett arcán és testén,
hogy hozzá azonnal mentőt hívott. 

A vádlott időben elhúzódó, több hetes bántalmazásai miatt a sértett a fején, a
kezein, valamint a felsőtestén többszörös, köztük 8 napon belül  gyógyuló, 8
napon túl gyógyuló, valamint a fejet ért bántalmazások miatt kialakuló kopo-
nyaűri vérzések miatt életveszélyes sérüléseket is elszenvedett. 

Megjegyzés  : A bíróság várhatóan ítéletet hirdet.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 05. 15.

Makói Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem

Fk.457/2018. fk. K. D. A. és 
társai

Rablás bűntette 2019. május 15. 8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint vádlottak 2018. április 14. napján 20 óra 30 perc kö-
rüli időben Makón, a Csanád Vezér téren lévő autóbuszállomáson életveszé-
lyesen megfenyegették a 13 éves gyermekkorú sértettet, oly módon, hogy II.
rendű vádlott  egy késnek látszó tárgyat tartott a sértett hasához, miközben
pénzének, vagy egyéb értékének az átadására szólította fel. Annak érdekében,
hogy további nyomatékot adjon a fenyegetésnek, ököllel arcon ütötte a gyer-
mekkorú sértettet. A bűncselekmény elkövetésében I. rendű fiatalkorú vádlott
is tevőlegesen részt vett, amikor kétszer pofon ütötte a sértettet. A sértettet
társaival körbeálló III. rendű vádlott jelenlétével szándékerősítőleg hatott tár-
saira és egyben félelmet keltett a sértettben. A sértett a fenyegetések és tettle-
gességek hatására, továbbá felszólításra, kiforgatta nadrágzsebeit, megmutat-
ta a vádlottaknak, hogy nincs nála pénz, sem egyéb érték, ezért a vádlottak
nem tulajdonítottak el tőle semmit sem. 

A  sértett  a  bántalmazások  következtében  8  napon  belül  gyógyuló  sérülést
szenvedett. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.



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

2019. 05. 15.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2019. május 15. 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 

2019. 05. 15.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2019. május 15. 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 

2019. 05. 16.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1452/2017. V. R. és tár-
sai

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette

2019. május 16. 8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a szegedi székhelyű cég vezetője 2012. októberében
kötött bérleti szerződést a szegedi önkormányzattal a város tulajdonában álló
Vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. A cég játszótér kialakítását
és üzemeltetését és interaktív látogató-tájékoztató  kialakítását tervezte, ami-
hez uniós és a magyar költségvetésből kívánt pályázati pénzhez jutni. A szege-
di cég vezetője pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökséghez, mely azt befogadta és mintegy 185 millió forint értékben támoga-
tásra érdemesnek ítélte, majd 2013. január 18-án a támogatási szerződést alá-
írták. A szegedi cég vezetője vállalkozási szerződést kötött egy másik vádlott ál-
tal képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generál kivitelezésére. A szlo-
vák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy brit-virgin
szigeteki off-shore céggel az interaktív látogató-tájékoztató rendszer szoftver-
jének kifejlesztésére annak ellenére, hogy az már korábban a szegedi székhe-
lyű cég rendelkezésére állt, illetőleg azt az eljárás során ismeretlenül maradt
személyek készítették. A szerződések alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű
cég felé 230 millió forintról állított ki számlát a játszótér elemeinek beszállítá-
sáról, kültéri tájékoztató konzolok felállításáról, az interaktív látogató-tájékoz-
tató rendszer kiépítéséről. A számlákkal szemben a projekt tényleges bekerü-
lési értéke a támogatási szerződésben megjelölt bekerülési érték 15 %-a volt
csak. 

A  valótlan  tartalmú  vállalkozási  szerződések,  teljesítési  igazolások,  valamint
számlák alapján a szegedi székhelyű cég vezetője 2013. március 18. és decem-
ber 13. napja között  több részletben mintegy 185 millió  forintos összegben
hívta le a támogatást jogosulatlanul és ezen összegnek megfelelő vagyoni hát-
rányt okozott így az Európai Unió és Magyarország költségvetésének. 

Mindezen túlmenően a vádlottak a bűncselekményből származó pénz erede-



tének leplezése végett valótlan tartalmú szerződéseket kötöttek egy liechtens-
teini gazdasági társasággal a támogatási szerződésekben is hivatkozott szoft-
ver unión kívüli felhasználására. A valóságban azonban a felek között gazdasá-
gi kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a szoftver még el sem készült és a
liechtensteini céget képviselő harmadik vádlottnak nem volt felhatalmazása a
társaság képviseletérre. A szerződésekre azért volt szükség, hogy többszörös
átutalásokkal, off-shore cég bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatások-
kal a jogosulatlanul felvett támogatás összegét legális eredetűként tüntessék
fel.

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

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

2019. 05. 16.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1002/2018. M. M. és társa Terrorizmus finanszíro-
zásának bűntette 

2019. május 16. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott 2009. évben önkéntesen csatlakozott
Törökországban, mint kurd nemzetiségű török állampolgár a Kurd Munkáspárt
/másképp Kurdisztáni Munkáspárt, Partiya Karkeren Kurdistan, röviden PKK/
nevű szervezethez, melynél katonai kiképzésben részesült Irakban, majd 2010.
és  2014.  között  fegyveres  szolgálatot  teljesített  a  PKK  kötelékében,  de
harcokban  nem  vett  részt.  Szolgálata  során  az  iraki  hegyekben  ruhát  és
élelmet  szállított  a  Törökországban  harcoló  és  a  harcokból  visszatérő  PKK
egységeknek társaival együtt, majd a szervezet döntése alapján 2014. évben
áthelyezték Szíriába, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak
logisztikai feladatokat kapott. A vádlott ekkor már a PKK szíriai szervezete, az
YPG / Kurd Népvédelmi Egységek, Yekiyen Parastina Gel/ kötelékében, annak
egyenruhájában  végezte  a  harcoló  kurd  egységek  ruhával  és  élelemmel
történő ellátását. 

Az I.  r. vádlott Iránban született kurd nemzetiségűként,  őt 2010-ben kereste
meg és szervezte be a PKK, majd menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol ka-
tonai kiképzésben részesült, azonban fegyvere nem volt, harcokban nem vett
részt, feladatát képezte, hogy a PKK egyenruhájában az iraki hegyekben állo-
másozva egy ún. fogadó csoport tagjaként fogadja a törökországi harcokból
visszatérő  kurd  csapatokat,  majd  a  harcoló  csapatok  női  katonáit  szállítsa.
Ezen az első vonalban harcoló egységeknek ruhát osztott. Az I. r. vádlottat a
PKK döntése értelmében 2014-ben szintén áthelyezték Szíriába, Kobani város
környékére, egy laktanyába. Itt ugyanazt a tevékenységet végezte, mint Irak-
ban, csak már a PKK szíriai szervezetének, az YPG-nek az egyenruháját viselve. 



A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, majd közöttük érzelmi viszony alakult
ki, azonban szolgálatukat a szervezet érdekében külön-külön végezték. Vádlot-
tak 2015. augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretné-
nek új életet kezdeni és összeházasodni. Ennek érdekében 2015. augusztusá-
nak végén a szolgalatból elszöktek és Irakba mentek, arra is figyelemmel, hogy
a PKK részéről folyamatosan figyelmeztették tagjaikat, hogy a szolgálattal fel-
hagyni nem lehet, akik így tesznek azokat retorzió éri. Vádlottak 2016-ban Irak-
ban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európába kíván-
tak eljutni. Több országon keresztülhaladva és huzamosabb ideig szerb mene-
külttáborokban tartózkodva, sikertelen illegális határátlépési kísérleteket köve-
tően 2017. december 6. napján a tompai tranzitzónába belépve menedékjogi
kérelmet terjesztettek elő. 

A vádlottak 2009. illetve 2010. évtől 2015. augusztus hónapjáig terrorista szer-
vezetnek minősülő szervezet tagjai voltak, melynek tevékenységét logisztikai
munkával, ellátói, kísérői, szállítói tevékenységgel támogatták. 

Megjegyzés  : A bíróság várhatóan ítéletet hirdet.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 05. 16.

Szegedi Járásbíróság – 12. sz. tárgyalóterem

B.257/2018. Cs. I. Zs. és tár-
sai

Lopás bűntette és más 
bűncselekmények

2019. május 16. 10.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak a bűncselekmények elkövetését megelő-
zően már ismerték egymást, baráti, illetve ismerősi viszonyban voltak. Egy be-
szélgetés során a III. r. vádlott tájékoztatta I. és II. rendű vádlottakat, hogy egy
személy azt az információt adta neki, hogy egy kft. kisteleki fióktelepének főnö-
ki irodájában, egy falba épített széfben a gazdasági társaság ügyvezetője 4-5
millió forintnyi készpénzt tart. A vádlottak ezt követően egymás tevékenységé-
ről tudva, egymással szándékegységben eljárva 2016. november 28. napon az
éjjeli órákban a kft. kisteleki telephelyén lévő irodaház egyik irodahelyiségébe
létra segítségével az ablak lefeszítését követően bemásztak. A vádlottak az ott
elhelyezett széfet kinyitni ne tudták, ezért azt kifeszítették a falból, majd az ab-
lakon keresztül az irodaház udvarára dobták. A vádlottak az irodahelyiségbe
történő bejutáshoz két létrát használtak, melyeket a bűncselekmény elköveté-
sét megelőzően tulajdonítottak el, illetve a széf elszállításához is jogtalanul el-
tulajdonított talicskát használtak. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
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