SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2019.01.21.-01.25.
2019. 01. 21.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem
B.190/2017.

D. A.-né
vádlott és
társa

Kábítószer-kereskedelem bűntette és más
bűncselekmény

2019. január 21.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás lényege szerint az I.r. vádlott és házastársa, a II.r. vádlott
2010. év végétől kezdődően 2015. március 25. napjáig makói magánházukban
hatósági engedély nélkül rendszeres haszonszerzés céljából kábító hatású
anyagokat tartalmazó növényi törmelékeket – úgynevezett herbált – értékesítettek füstölőként. Az I. és II. r. vádlott szolgálta ki a többségében makói illető ségű vásárlókat, akiknek a herbál használatával céljuk a bódultság és kábultság érzet elérése volt. A vádlottak házukon és közösségi oldalukon folyamatosan hirdették, hogy egész napos nyitvatartási idő mellett makói házukban herbált lehet vásárolni, továbbá különböző vásárlási akciókkal igyekeztek a forgalmat növelni. A vádlottak által értékesített növényi törmelék olyan vegyületeket
tartalmazott, melyek kábítószernek, illetve új pszichoaktív anyagnak minősülnek.
A vádlottakat az ügyészség jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntettével és kereskedéssel elkövetett új
pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja.

Információ:

Megjegyzés : A bizonyítási eljárás eredményétől függően ítélethozatal
várható.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 01. 22.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem
B.227/2018.

B. S.

Emberölés bűntettének
kísérlete

2019. január 22.

8.15

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.
Információ:

Megjegyzés : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 01. 22.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem
B.668/2018.

K-Sz. I.

Testi sértés bűntette

2019. január 22.

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, hozzáköltözött. A sértett természetes okú megbetegedései miatt állandó gyógyszeres 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. szeptember 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 koponyaűri vérzések miatt életveszélyes sérüléseket is elszenvedett.
Megjegyzés : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja, korábban
előkészítő ülést tartott.

Információ:

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

2019. 01. 22.

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem
B.3438/2015.

F. Z. és társai

Különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette és más
bűncselekmények

2019. január 22.

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. vádlott 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 röplabda csapatok, illetve utánpótlás csapatok működtetése volt. A gazdasági társaság bevételi forrásait önkormányzati és szponzori támogatások alkották, továbbá bevétele származott a sportági szakszövetségek által nyújtott forrásokból 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 marketing, 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.

Információ:

Megjegyzés : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

