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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1500/2016. B. J. Hivatalos személy védel-
mére kelt személy sérel-
mére elkövetett ember-
ölés bűntettének kísérle-
te és más bűncselekmé-
nyek

2018. január 16. 13.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott korábbi feljelentései kapcsán elégedetlen
volt a járási ügyészség vezetőjének intézkedésével, azt érezte, hogy a hatósá-
gok semmibe veszik őt és saját igazságának törvényes úton nem tud érvényt
szerezni. Ilyen előzmények után a vádlott 2016. március 16. napján megjelent
a Kiskunhalasi Járási Ügyészség és Kiskunhalasi Járásbíróság közös épületében
azzal a szándékkal,  hogy a vezető ügyészt megölje  és ha ebben valaki  meg
akarja akadályozni, akkor ezt a személyt is. 

Tervének végrehajtásához magával vitte az ismeretlen körülmények között
megszerzett, engedély nélkül tartott gépkarabélyt és az ahhoz tartozó 240
darab lőszert.  A  vádlott  a beléptető  kapunál  elővette  a  gépkarabélyt,  azt
csőre  töltötte,  majd  a  fegyvert  a  biztonsági  őr  hátára  irányítva  őt  arra
kényszerítette,  hogy  vezesse  a  vezető  ügyész  szobájához.  A  lépcsőn
haladtak  felfelé  amikor  a  járásbíróság  gondnoka  a  vádlottat  utolérte  és
azért,  hogy  a  vádlottat  az  általa  eltervezett  cselekmény  végrehajtásában
megakadályozza  megragadta  a  fegyver  csövét,  azonban  azt  elvenni  nem
tudta.  A  vádlott  és  a  gondnok  között  dulakodás  alakult  ki,  miközben  a
vádlott egy alkalommal a plafon irányába lőtt, majd a sértett felsőtestének
irányába  is  egy  lövést  adott  le,  ami  a  sértett  elhárító  magatartásának
köszönhetően  nem  okozott  sérülést.  Ezt  követően  a  vádlott  a  sértett
gyomra irányába közvetlen közelről  célzott lövést akart leadni,  azonban a
lőszer a fegyverben elakadt.

A  folyamatos  dulakodás  közben  mindketten  elestek,  a  földön  tovább
dulakodtak mialatt a vádlott többször elhúzta a fegyver elsütőbillentyűjét,
azonban  a  zárszerkezet  folyamatos  mozgatása  miatt  nem sikerült  lövést
leadnia.  A  vádlottat  végül  az  épületben  tartózkodó  két  rendőr
lefegyverezte.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.



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

2018. 01. 18.  

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem

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

2018. január 18. 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 bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ: uhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 01. 19.  

Szegedi Járásbíróság – 12. sz. tárgyalóterem

B.1695/2013. P. L. Rongálás bűntette 2018. január 19. 10.30

Az ügy lényege: 

A pótmagánvádlók vádindítványt terjesztettek elő a vádlottal szemben ron-
gálás bűntette miatt. A vádindítvány lényege szerint a vádlott által képviselt
szegedi  kft.  2001.  március  hó 1.  napján területbérleti  szerződést kötött  a
pótmagánvádlókkal a Szeged, Mars téri piac területére a pótmagánvádlók
tulajdonát képező pavilon elhelyezésére. A szerződés értelmében a szerző-
dés hatályát veszti, és a pavilont a bérlőknek el kell távolítaniuk, amennyi -
ben az illetékes hatóság vagy a tulajdonos a bontását rendeli el. A Szeged
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  által  elfogadott
680/2004. (IX. 10.) Kgy. sz. határozatot követően az alpolgármester az ön -
kormányzat nevében 2006. október hó 6. napján kelt levelében közölte az
egyik pótmagánvádlóval, hogy kártérítés nélkül bontsa el a pavilont. A má-
sik pótmagánvádló részére ilyen felhívás nem került megküldésre, a pótma-
gánvádlók a felhívásban foglaltaknak nem tettek eleget.

Az önkormányzat keresetet nyújtott be a Szegedi Városi Bíróságra több piaci
bérlő, köztük a pótmagánvádlókkal szemben a Mars téri piac területének kiürí-



tése érdekében. A keresetnek helyt adó elsőfokú ítéletet a Csongrád Megyei
Bíróság hatályon kívül helyezte, és az első fokú bíróságot új eljárásra utasítot-
ta.

Időközben az önkormányzat és a vádlott által vezetett gazdasági társaság
konzorciumi szerződést kötött a Megyei Jogú Városok funkcióbővítő város-
rehabilitációs  pályázata érdekében való együttműködésre és pályázat  be-
nyújtására. Az önkormányzat a pavilonok lebontása mellett döntött a tulaj-
donosok tudta és a fenti per jogerős befejezése nélkül.

A vádlott a pótmagánvádlók bérleti szerződése fennállásának hiányát nem
állította,  azonban  később  már  azt  közölte,  hogy  a  pótmagánvádlók  nem
rendelkeznek érvényes bérleti szerződéssel, illetve azt, hogy a pavilonjaikat
az  áthelyezést  követően  a  tér  másik  oldaláról  megközelíthetik.  Később a
vádlott  egy levelében megismételte a fentieket  és csatolt  egy 12 pavilont
feltüntető táblázatot,  amelyben megjelölte  az állagsérelem nélkül  át  nem
helyezhető  pavilonokat,  és  amelyekkel  összefüggésben állásfoglalást  kért
az önkormányzattól.
 
A pótmagánvádlók álláspontja szerint a vádlott tudta, hogy a pótmagánvádlók
tulajdonát képező árusítóhely nagyobb méretű károsodás nélkül nem helyez-
hető át, melyet alátámaszt az is, hogy a vádindítvánnyal érintett pavilon áthe-
lyezése szabad szemmel láthatóan is  kizárólag a több millió forintos tételű,
speciális  mozgatással  lett  volna  kivitelezhető,  amelyre  kísérlet  sem történt.
Mindemellett a vádlott tudomással bírt arról is, hogy az ingatlan kiürítése iránt
indított pernek nincs vége.

Az  önkormányzat  Jogi  és  Ügyviteli  Bizottságának  határozatában  a
Legfelsőbb  Bíróság  egyik  ítéletében  foglaltakra  hivatkozással  arra  az
álláspontra  helyezkedtek,  hogy  az  érvényes  bérleti  szerződéssel  nem
rendelkező ideiglenes felépítmények áthelyezhetők a piac más területére,
amely határozat azonban kötelező erővel nem bír, ezért a vádlottnak kellett
a kivitelezési munkákról döntést hoznia.

A vádlott a fenti határozatot követően bontásra irányuló szerződést kötött egy
kft.-vel,  amelyet később akként módosítottak,  hogy a szerződés a pavilonok
áthelyezéséről  és nem a bontásáról szól;  az áthelyezés során ügyelni  kell  a
pavilonok épségére. A fővállalkozóként eljáró kft. két alvállalkozói szerződést
kötött, amelyek közül az egyik azt tartalmazta, hogy a pavilonokat az eredeti
állapotuknak  megfelelően  kell  helyreállítani,  a  felépítéshez,  amennyiben
szükséges,  új  anyagokat  és  szerkezetet  is  használni  kell.  Mindebből  az
következik, hogy a vádlott utasításai alapján eljáró fővállalkozó az áttelepítésbe
beleszámította a rongálódást is.

A pótmagánvádlók tulajdonát képező pavilont daruval nem tudták a többi
pavilonhoz  hasonlóan  megemelni,  az  már  annak  megkísérlése  során
megroppant,  azonban az alvállalkozó munkavállalói a vádlott jelenlétében
és általa instruáltan tovább folytatták az emelést, amelynek következtében
az  árusítóhely  szétesett.  A  pavilon  darabjait  áthelyezték,  majd  azt  más
anyagokból,  más technikával újjáépítették,  majd a vádlott átvette; mindez
azonban pusztán kárenyhítésre alkalmas.



Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalási  napon  a  bizonyítási  eljárást  folytatja,
melynek eredményétől függően ítélethozatal várható. 

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


