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2018. 10. 29.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2018. október 
29.

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 fizeté-
se 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  31.  napján  9.00  órától
folytatja.

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

2018. 10. 30.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.668/2018. K-Sz. I. Testi sértés bűntette 2018. október 
30.

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, hozzá-
költözött. A sértett természetes okú megbetegedései miatt állandó gyógysze-
res 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. szep-
tember 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 kopo-
nyaűri vérzések miatt életveszélyes sérüléseket is elszenvedett. 

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. 31.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.1695/2013. P. L. Rongálás bűntette 2018. október 
31.

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. 10. 31.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2018. október 
31.

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

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

2018. 10. 31.

Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem

Fkf.30/2018. fk. O. N. és 
társai

Rablás bűntette és más 
bűncselekmény

2018. október 
31.

9.30

Az ügy lényege: 

Az elsőfokú bíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki a vádlottakat társtet-
tesként elkövetett rablás bűntettének kísérletében, emellett II.r és III.r. vád-
lottakat társtettesként elkövetett önbíráskodás bűntettének kísérletében és
társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének kísérletében is, míg a fia -
talkorú I.r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntet -
tének kísérlete miatt emelt vád alól felmentette figyelemmel arra, hogy ese-
tében e bűncselekmény elkövetését nem látta bizonyítottnak.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a fiatalkorú lány és két tár-
sa  2016.  július  31.  napján éjjel  3  óra körüli  időben Szeged belvárosában
odalépett egy padon ülő társasághoz, majd erőszakos módon cigarettát, il -
letőleg szeszes italt kértek a sértettől és társaitól, akik azonban ezt megta-
gadták. Később az egyik vádlott egy vasból készült gömbcsuklót vett elő és
azzal hadonászni kezdett, majd a padon ülő sértettet felsőtesten ütötte mi -
közben továbbra is követelőzött. Eközben az I.r. vádlott a sértett padra tett
pénztárcáját  kinyitotta,  abba  belenézett,  de  a  sértett  társaságában  lévő
egyik személy észlelte ezt és kikapta kezéből.

A további bántalmazás megelőzése érdekében a sértett segítségére siettek
a társaságában lévők és sikerült a II.r. vádlottól a gömbcsuklót megszerez -



niük, melyet elrejtettek. A II.r. és III.r. vádlott ekkor már nem csak szeszes
italt, hanem a tőlük elvett tárgyat is követelték vissza. A társaság tagjai pró-
bálták rábírni a vádlottakat, hogy hagyják őket békén, de nem jártak siker-
rel, a II.r és III.r vádlottak közösen rátámadtak a sértettre, akinek sikerült kivé-
denie az ellene irányuló rúgásokat és ütéseket.

Cselekményüknek időlegesen azzal lett vége, hogy dulakodás közben a kö-
zelben  levő  taxiállomásig  keveredtek,  ahol  az  ott  dolgozók  rájuk  szóltak,
ezért a két társaság különvált egymástól és különböző irányba indultak el.

Rövid idő múlva a vádlottak meglátták a sértetti társaságot a belvárosban,
akik felé a II.r. és III.r. vádlott futni kezdett, a sértett előlük megpróbált el -
menekülni, majd egy parkoló autó mögé bújt, ahol a vádlottak újra bántal-
mazni kezdték a korábban elvett gömbcsukló visszaszerzése érdekében. A
vádlottak zseblámpával, szíjjal ütötték őt, illetőleg meg is rúgták. A cselek-
ménynek azzal lett vége, hogy a vádlottak cselekményét észlelő, sértett tár -
saságában lévő személyek időközben a helyszínre érkeztek és a vádlottakat
a sértettről leszedték. 

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 


