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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

2021. január 26. 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 2021. január 28. napján és 2021. február
2. napján 9.00 órától folytatja.

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 01. 26.

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem

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

2021. január 26. 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 tárgyalást tart.



Információ: dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 01. 27.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

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

2021. január 27. 10.00

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 tárgyalást tart.
Információ: dr. Horváth-Tóth Imola

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




