
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.09.03.-09.07.

2018. 09. 03.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.334/2018. S. O. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. 
szeptember 03.

13.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a montenegrói állampolgárságú vádlott 2017. július
26. napján éjfél körüli időben jelentkezett belépésre Szerbia irányából Magyar-
ország területére a Röszke Autópálya Határátkelőhelyen az általa vezetett gép-
kocsival. A belépéskor elrendelt tételes vámvizsgálat során a gépkocsi pótkere-
kéből 24 csomag, közel 10 kg marihuánát találtak meg és foglaltak le az ellen-
őrök.

A vádlott által Magyarország területére behozott több mint kábítószer tiszta
hatóanyag tartalma a különösen jelentős mennyiség alsó határát meghaladta.

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

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

2018. 09. 04.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1452/2017. V. R. és tár-
sai

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette

2018. 
szeptember 04.

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 a tárgyalást 2018.09.06. napon 8.30 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 09. 05.

Szegedi Járásbíróság – 236. sz. tárgyalóterem

B.1695/2013. P. L. Rongálás bűntette 2018. 
szeptember 05.

8.15

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 pia-
ci bérlő, köztük a pótmagánvádlókkal szemben a Mars téri piac területének
kiürítése érdekében.  A keresetnek helyt  adó elsőfokú ítéletet  a Csongrád
Megyei Bíróság hatályon kívül helyezte, és az első fokú bíróságot új eljárás-
ra utasította.

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

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

2018. 09. 06.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1452/2017. V. R. és tár-
sai

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette

2018. 
szeptember 06.

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 

2018. 09. 06.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.686/2015. H. J. R. és 
társa

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette

2018. 
szeptember 06.

9.00

Az ügy lényege: 

Az I.r. vádlott egy munkaerő közvetítéssel foglalkozó iskolaszövetkezet igazga-
tóságának elnöke és vezető tisztségviselője volt 2011. szeptember hó 08. és
2012. április hó 25. napja között.  I.r.  vádlott  2011. december hó 30. napján
megbízási szerződést kötött egy kft.-vel, amelynek keretében az iskolaszövet-
kezet vállalta, hogy a kft. részére munkavállalókat biztosít a kft. által közvetített
munkák elvégzése érdekében. A kft. alvállalkozója volt egy zrt.-nek, amely az
egész országra kiterjedően részben diákok általi munkavégzésre kötött megbí-
zási szerződéseket. Az iskolaszövetkezet 2012. januártól foglalkoztatott mun-
kavállalókat, akik a kiközvetítés alapján a munkát el is végezték, mire I.r. vád-
lott a teljesítésigazolásokat kiállította, amely alapján leszámlázásra került az al-
vállalkozói díj. I.r. vádlott a teljesítést követően kiállította a számlákat a kft. ré-
szére, azonban ennek ellenére nem nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatóság-
hoz, ily módon a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásá-
ban rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényt elhallgatott,  melynek
következtében ÁFA adónemben 2012. január, február és március hónapokban
mindösszesen 136.747.042,- forint vagyoni hátrányt okozott.

A II.r. vádlott 2012. április hó 24. napjától a szövetkezet felszámolásának kezdő
napjáig volt az igazgatóság elnöke és vezető tisztségviselője. II.r. vádlott a meg-
bízási keretszerződés alapján az alvállalkozói jogviszonyt továbbra is fenntar-



totta, és ennek alapján tovább foglalkoztatta a munkavállalókat, akik a munkát
ténylegesen elvégezték. II.r. vádlott ennek megfelelően kiállította a teljesítés-
igazolásokat,  majd a kft.  is kiállította a számlákat,  azonban II.r.  vádlott nem
nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatósághoz, ily módon a költségvetésbe törté-
nő befizetési kötelezettség vonatkozásában rendszeres haszonszerzésre töre-
kedve  valós  tényt  elhallgatott,  melynek  következtében  ÁFA  adónemben  a
2012.  április  és  2013.  március  hónapok  közötti  időszakban  mindösszesen
426.581.192,- forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A fentieken kívül  II.r.  vádlott az iskolaszövetkezet felszámolásának megin-
dulását követően az iskolaszövetkezet könyvelési anyagát nem adta át a fel -
számolóbiztosnak, így a jogszabályban előírt bizonylati rendet megsértette,
amelynek következtében a felszámolási eljárásban az iskolaszövetkezet va-
gyoni helyzetének áttekintését és ellenőrzését a felszámolóbiztos számára
teljesen meghiúsította.

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018.09.07. napon 09.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 09. 07.

Szegedi Járásbíróság – 12. sz. tárgyalóterem

B.875/2015. O. J. L. és társai Különösen jelentős mér-
tékű tényleges vagyon-
csökkenést eredménye-
ző csődbűntett

2018. 
szeptember 07.

9.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  az  I.r.,  II.r.  és  III.r.  vádlottak  az  Sz.  Zrt.
igazgatóságának  tagjai  voltak.  A  gazdasági  társaság  mutatói  2008.  évtől
egyértelműen  romlani  kezdtek,  2009.  év  elejétől  fizetésképtelenséggel
fenyegető  helyzetbe  került,  majd  2009.  év  április  18.  napján  vált
fizetésképtelenné tekintettel  arra,  hogy egy másik gazdasági társaság felé
fennálló 4 millió forintot meghaladó tartozását nem tudta kielégíteni. A zrt.
felszámolását  a  Szegedi  Törvényszék  2010.  augusztus  hó  13.  napján
rendelte el.

A zrt. fizetésképtelenné válását túlnyomórészt az idézte elő, hogy a vádlot-
tak mint igazgatósági tagok egyhangú döntésével 2007. év elejétől rendsze-
resen  és  nagy  összegben nyújtottak  kölcsönöket  az  ésszerű  gazdálkodás
követelményeivel ellentétes módon a teljes egészében vagy részben a zrt.
tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó és önálló pénzügyi felelősséggel
működő  gazdasági  társaságoknak,  illetve  néhány  esetben  magánszemé-
lyeknek is. E kölcsönadások valamennyi esetben biztosítékul lekötött fede-
zet hiányában történtek, tényleges jogkövetkezmény nélkül a visszafizetés
elmulasztása esetére, több esetben likviditási problémákkal küzdő társasá-



gok részére úgy, hogy azok akölcsönadások során már jelentős összegű tar-
tozást  halmoztak  fel  a  zrt.-vel  szemben,  és  ennek  visszafizetésére  reális
esélyük sem volt.  A kölcsönadások jelentős része arra az időszakra esett,
amikor  a zrt.-nek már magának is  fizetési  nehézségei  voltak,  majd a köl -
csönadások a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben, sőt a fizetéskép -
telenné válást követően is folytatódtak.

A kölcsönök nyújtásáról I., II. és III.r. vádlottak döntöttek igazgatósági határo-
zat formájában,  amelyek egy részét  jegyzőkönyvbe foglalták.  A vádlottak  az
ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes kölcsön folyósításokról törté-
nő döntéseikkel a zrt. fizetésképtelenségét idézték elő, vagyonát hozzávetőle-
gesen 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették, amelyből I.r. és III.r. vádlot-
tak közreműködés nagyságrendileg 1 milliárd 300 millió forint vagyoncsökken-
tésre terjedt ki, mellyel összefüggésben ezen összegek tekintetében a hitele-
zők kielégítését meghiúsították. 

Ezt meghaladóan II.r. vádlott a társaság fizetésképtelenségének időpontjában
összesen közel 89 millió forint tartozást engedett el különböző gazdasági tár-
saságokkal szemben fennálló követelésekből, így a zrt. vagyonát összességé-
ben közel 1 milliárd 540 millió forinttal csökkentette.

A felszámolási  eljárás során hozzávetőlegesen 6 milliárd 500 millió  forint
hitelezői igény került bejelentésre.
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Az ügy lényege: 

Az I.r. vádlott egy munkaerő közvetítéssel foglalkozó iskolaszövetkezet igazga-
tóságának elnöke és vezető tisztségviselője volt 2011. szeptember hó 08. és
2012. április hó 25. napja között.  I.r.  vádlott  2011. december hó 30. napján
megbízási szerződést kötött egy kft.-vel, amelynek keretében az iskolaszövet-
kezet vállalta, hogy a kft. részére munkavállalókat biztosít a kft. által közvetített
munkák elvégzése érdekében. A kft. alvállalkozója volt egy zrt.-nek, amely az
egész országra kiterjedően részben diákok általi munkavégzésre kötött megbí-
zási szerződéseket. Az iskolaszövetkezet 2012. januártól foglalkoztatott mun-
kavállalókat, akik a kiközvetítés alapján a munkát el is végezték, mire I.r. vád-
lott a teljesítésigazolásokat kiállította, amely alapján leszámlázásra került az al-



vállalkozói díj. I.r. vádlott a teljesítést követően kiállította a számlákat a kft. ré-
szére, azonban ennek ellenére nem nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatóság-
hoz, ily módon a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásá-
ban rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényt elhallgatott,  melynek
következtében ÁFA adónemben 2012. január, február és március hónapokban
mindösszesen 136.747.042,- forint vagyoni hátrányt okozott.

A II.r. vádlott 2012. április hó 24. napjától a szövetkezet felszámolásának kezdő
napjáig volt az igazgatóság elnöke és vezető tisztségviselője. II.r. vádlott a meg-
bízási keretszerződés alapján az alvállalkozói jogviszonyt továbbra is fenntar-
totta, és ennek alapján tovább foglalkoztatta a munkavállalókat, akik a munkát
ténylegesen elvégezték. II.r. vádlott ennek megfelelően kiállította a teljesítés-
igazolásokat,  majd a kft.  is kiállította a számlákat,  azonban II.r.  vádlott nem
nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatósághoz, ily módon a költségvetésbe törté-
nő befizetési kötelezettség vonatkozásában rendszeres haszonszerzésre töre-
kedve  valós  tényt  elhallgatott,  melynek  következtében  ÁFA  adónemben  a
2012.  április  és  2013.  március  hónapok  közötti  időszakban  mindösszesen
426.581.192,- forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A fentieken kívül  II.r.  vádlott az iskolaszövetkezet felszámolásának megin-
dulását követően az iskolaszövetkezet könyvelési anyagát nem adta át a fel -
számolóbiztosnak, így a jogszabályban előírt bizonylati rendet megsértette,
amelynek következtében a felszámolási eljárásban az iskolaszövetkezet va-
gyoni helyzetének áttekintését és ellenőrzését a felszámolóbiztos számára
teljesen meghiúsította.
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