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2018. 10. 15.

Szegedi Járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

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

2018. október 
15.

8.30

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.

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. 16.

Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem

Bf.1591/2017. T. J. Légi közlekedés veszé-
lyeztetésének bűntette 
és más bűncselekmény

2018. október 
16.

11.15

Az ügy lényege: 

Az elsőfokú bíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki a vádlottat légi közle-
kedés veszélyeztetésének bűntettében,  ezért 4 év börtönben végrehajtandó
szabadságvesztésre, 5 év légi jármű vezetésétől eltiltásra és 4 év közügyektől
eltiltásra ítélte. A bíróság egy másik ügyben  - szintén nem jogerősen - ugyan-
ezen vádlottat a légi közlekedés veszélyeztetésének bűntettével összefüggés-
ben elkövetett 2 rendbeli hamis tanúzásra felhívás bűntettében is bűnösnek
mondta ki, ezért halmazati büntetésül 1 év 6 hónap végrehajtásában 2 év pró-
baidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint  a vádlott 2014. július 02.
napján 10 óra körüli időben Pusztaszeren, az általa szervezett táboroztatás
során az egyik diák részére tanárai és diáktársai megbízásából sétarepülést
tartott  a  tulajdonát  képző  és  üzemeltetésben  lévő  magánrepülőtéren  a
szintén  tulajdonát  képző  motoros  vitorlázó  repülőgéppel.  A  sétarepülés
előtt a vádlott engedélyezte a diákok és a tanárok részére, hogy a repülés
alatt a repülőtér területén a szélzsák közelében tartózkodjanak, hogy a gép
utasának integethessenek.

A felszállást követően a vádlott az általa vezetett repülőgéppel a repülőté -
ren tartózkodó személyek feje  fölött  közvetlen közelükben ún.  „áthúzást”
hajtott végre azért, hogy az ott tartózkodó személyeket „megviccelje”. Ezen
manőver során a csoportban tartózkodó személyekhez olyan közel haladt
el,  hogy néhányan leguggoltak,  illetve elfutottak,  mivel  testi  épségüket az
alacsonyan szálló gép közvetlenül veszélyeztette. 

Ezen manőver után a vádlott a repülőgépet visszafordította, majd azzal is-
mételten ereszkedni kezdett és a korábban már megijedt sértettek feje fö -
lött  újabb „áthúzást”  hajtott  végre, melynek során a szárny alatt  lévő ún.
mankókerékkel az egyik sértett fejének ütközött, aki az ütés következtében



a földre zuhant.

A baleset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos, illetve élet -
veszélyes sérülést szenvedett.

A  vádlott  ezen  magatartásával  a  rá  irányadó  légi  közlekedési  szabályok
szándékos megszegésével a repülőtéren tartózkodó 21 fő sértett életét és
testi épségét szándékosan, közvetlenül veszélyeztette, melynek során a sér -
tett 8 napon túl, gyógyuló súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.

A baleset bekövetkezte után, de még a rendőrség kiérkezését megelőzően
a vádlott  arra  igyekezett  rábírni  az  eset  két  szemtanúját,  hogy a  várható
börtönbüntetés elkerülése céljából a valóságtól eltérően állítsák azt, hogy a
baleset a sérüléseket szenvedett sértett hibájából következett be. A vádlott
ekkor  tisztában  volt  azzal,  hogy  a  légi  közlekedés  szabályait  megszegve
egyedüliként tehető felelőssé a baleset bekövetkezéséért, ennek megfelelő-
en hamis tanúvallomás megtételére igyekezett rábírni az eset szemtanúit.

A bíróság ítéletével szemben a vádlott és védője jelentett be fellebbezést.

Megjegyzés  : A másodfokú bíróság az ügyet nyilvános ülésen bírálja el.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 10. 17.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.797/2016. Sz. A. és társai Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. október 
17.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak 2011 augusztusa és 2013 októbere között
bűnszervezetet  működtettek,  amelynek  célja  költségvetést  károsító  csalások
sorozatos és folyamatos jelleggel történő elkövetése volt. A bűnszervezet célja
a ténylegesen  közösségi  beszerzés  keretében,  adózatlanul  behozott  és  Ma-
gyarországon értékesített főként édesipari, továbbá egyéb termékek után

a belföldi értékesítést terhelő általános forgalmi adó kikerülése, meg nem fize-
tése volt. Ennek érdekében a vádlottak valótlanul, belföldi beszerzés látszatát
keltve, a beszerzést terhelő általános forgalmi adót az értékesítést terhelő álta-
lános forgalmi adóból levonásba helyezték és ily módon valótlan tartalmú adó-
bevallásokat nyújtottak be az illetékes adóhatósághoz.

A  vádlottak  magatartásukkal  az  általuk  működtetett  gazdasági  társaságok
tényleges általános forgalmi adó fizetési kötelezettsége tekintetében az állami
adóhatóságot megtévesztették és ezzel  a  költségvetésnek vagyoni  hátrányt
okoztak.



A bűnszervezet az édesipari és egyéb termékeket Németországban, Lengyelor-
szágban és Ausztriában működő közösségi gazdálkodóktól szerezte be, amely-
nek során az értékesítés után a közösségi gazdálkodó általános forgalmi adót
nem számított fel. A csokoládé- és egyéb termékek külföldről, általános forgal-
mi adó megfizetése nélkül történő beszerzése érdekében a bűnszervezet ösz-
szesen 13 gazdasági társaságot hozott létre, illetve használt fel. Ezen cselekmé-
nyeket a vádlottak szervezetten, hosszabb időn keresztül végezték oly módon,
hogy egymás között a feladatokat összehangolták és megosztották, a bűnszer-
vezet tagjai között alá-fölérendeltségi viszony volt, a tevékenységi folyamat ala-
csonyabb szintjén feladatot ellátó tagok a tevékenységet koordináló tag felé
beszámolási kötelezettséggel tartoztak.

A  bűnszervezet  céljainak  elérése  érdekében  létrehozott,  külföldi  beszerzést
biztosító, valamint a belföldi értékesítési láncolatban résztvevő gazdasági tár-
saságok nem voltak az adóhatóság számára látható kapcsolatban egymással.

Az ügyészség bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett különösen jelentős
vagyoni  hátrányt  okozó  költségvetési  csalás  bűntette,  hamis  magánokirat
felhasználás vétsége, pénzmosás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette
miatt emelt vádat.

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2018.  október  29.  napján  9.00  órától
folytatja.

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

2018. 10. 18.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

B.1726/2017. fk. K. Zs. R. és 
társai

Garázdaság bűntette és 
más bűncselekmény

2018. október 
18.

13.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint 2016. november 13. napján 20 óra 00 perc körüli
időben  Szegeden,  egy  Szabadkai  úton  lévő  szakközépiskola  előtti
utcaszakaszon megjelent a fiatalkorú I. rendű vádlott, valamint édesapja, a
III.  rendű  vádlott,  keresztapja,  a  II.  r.  vádlott  és  ismerősük,  a  IV.  rendű
vádlott, akik előzetes szóváltást követően tettleg bántalmaztak két kiskorú
sértettet.  A vádlottaknál boxer és vipera is volt.  A vádlottak fent megjelölt
kihívóan  közösség  ellenes  és  erőszakos  magatartása  másokban
megbotránkozást és riadalmat keltett.

A III. rendű vádlott a fent megjelölt magatartásával – azzal, hogy a nevelése,
felügyelete  és  gondozása  alatt  lévő  fk.  I.  r.  vádlottal  követték  el  a  fent
megjelölt  bűncselekményeket  -  a  kiskorú  nevelésére  vonatkozó
kötelességét  súlyosan  megszegte  és  ezzel  gyermeke  erkölcsi  fejlődését
veszélyeztette.



Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást. 

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


