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2018. 10. 09.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.598/2018. K. Z. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. október 
09.

13.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  2017.  augusztusában  átalakította  a
tulajdonát  képező  személygépkocsit  oly  módon,  hogy  az  utastérben  lévő
ülések alatt a lábtér padlózata megemelésre került,  így létrejött egy közel
77  liter  űrtartalmú  rejtekhely.  Az  átalakítást  követően  a  vádlott  2017.
augusztus  14.  napján  Szerbiából  Koszovóba  utazott,  ahol  ismeretlenül
maradt társai a gépkocsiban 29 csomag marihuánát rejtettek el a korábban
kialakított  rejtekhelyre.  A  vádlott  ezt  követően  másnap10 óra 30 perckor
jelentkezett belépésre Szerbia irányából Magyarország területére a Röszke-
Autópálya  határátkelőhelyen  az általa  vezetett  gépkocsival.  Az  elsődleges
vámvizsgálat  keretében  a  vádlott  nemleges  nyilatkozatot  tett,  melyet
követően tételes vizsgálatot rendeltek el. A tételes vizsgálat során fedezték
fel  a  duplázott  padlólemezt,  illetőleg  az  alatta  elrejtett  29  csomag,
mindösszesen 27 kg kannabiszt tartalmazó növényi törmeléket. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 10. 10.

Szegedi Járásbíróság – 17. sz. tárgyalóterem

B.765/2018. V. T. Testi sértés bűntette 2018. október 
10.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2017. május 24. napján a délutáni
órákban zárkájában tartózkodott, amikor a sértett a zárkaajtón levő nyitott be-
tekintő nyíláson benézett. A nyíláson keresztül beszéltek egymással, amikor a
vádlott a zárkában lévő műanyaggal bevont, fémből készült felmosónyéllel a
nyíláson keresztül a sértettet szemen szúrta. A szúrás következtében a sértett
bal szeme olyan súlyosan megsérült, hogy a szemgolyót el kellett távolítani. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.



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

2018. 10. 10.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.926/2018. M. N. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. október 
10.

8.15

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  kölcsöntartozásai  miatt  kilátástalan
helyzetbe  került,  amikor  egy albán származású kölcsönadója  megkereste
azzal,  hogy  tudna  egy  olyan  lehetőséget,  amellyel  megszabadulhatna  a
magánszemélyek felé fennálló tartozásától. A vádlottnak a kölcsönadó azt
az utasítást adta, hogy szerezzen be egy személygépkocsit,a mit átad neki
annak érdekében, hogy kábítószert rejtsen el benne. A megbízás szerint a
vádlottnak  a  kábítószert  Magyarországon  keresztül  Ausztriába  kellett
szállítania.  A  feladat  végrehajtása  érdekében  a  vádlott  kölcsönkérte
testvére  személygépkocsiját,  melyet  át  is  adott  a  kábítószer  elrejtése
érdekében  megbízójának.  A  vádlott  2017.  október  17.  napján  08  óra  15
perc  körüli  időben  jelentkezett  belépésre  Röszke  Autópálya
határátkelőhelyen.  A  határátkelőhelyen  a  tételes  vámvizsgálat  során  a
gépkocsiban elrejtett kábítószert tartalmazó növényi törmeléket lefoglalták,
melyről a nyomozás során megállapították, hogy annak totál-THC tartalma
meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 10. 10.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2018. október 
10.

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 

2018. 10. 12.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.1695/2013. P. L. Rongálás bűntette 2018. október 
12.

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 


