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2018. 11. 05.

Szegedi Járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

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

2018. november
05.

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 a  kölcsönadások során már jelentős  összegű
tartozást 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  a  tárgyalást  2018.11.08.  napon  8.30  órai  kezdettel
folytatja.

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

2018. 11. 07.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

B.2756/2013. dr. L. E. vádlott 
és 50 társa

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. november
07.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. r. vádlott Hód-
mezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyaté-
kossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása. 

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos
betege,  valamint a betegei által  megnevezett,  számára ismeretlen szemé-
lyek részére - azok jogtalan haszonszerzése érdekében - olyan valótlan tar -
talmú  szakorvosi  igazolásokat  állított  ki,  amelyek  megalapozták,  hogy  az
igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz. Ezekben az
esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgála-
tokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény
jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek
alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az  igazolást  kiállítani  kért  vádlottak  a  valótlan  tartalmú  szakorvosi
igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel
abból  a  célból,  hogy  az  a  valótlan  tartalmú,  I.  r.  vádlott  által  adott
szakorvosi  igazolások  és  az  érintettek  nyilatkozata  alapján  állítson  ki
részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.
IV. r. vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi  igazolás
valótlan  tartalmú volt,  és  hogy  az  igénylő  valótlan  tartalmú nyilatkozatot
tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartal-
mú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes te-
rületi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat
az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte. A bi-



zottság a csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján min-
den esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatéko-
sak,  melyre  tekintettel  a  Magyar  Államkincstár  a  fogyatékossági  támogatás
rendszeres folyósításáról rendelkezett. 

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar
állami  költségvetést  az  esetek  döntő  többségében  1  millió  és  2,5  millió
forint közötti  kár érte, amely csupán egyetlen esetben,  egy kisebb összeg
vonatkozásában térült meg.

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

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

2018. 11. 08.

Szegedi Járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

B.1319/2018. R. T. Csalás bűntette 2018. november
08.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2016. év júniusában jogerős szabadság-
vesztés büntetését  töltötte,  ennek során ismeretlen módon birtokába ke-
rült telefonkészülékébe két hajléktalan személy nevére vásárolt SIM-kártyát
helyezett be, azokat felváltva. A vádlott a börtönből véletlenszerűen külön-
böző telefonszámokat hívott fel annak érdekében, hogy a telefont felvevő-
ket megtévessze, őket pénznyeremény ígéretével telefonegyenlegek feltöl -
tésére vegye rá, amelyeket azután a későbbiekben felhasznált. 

Fenti célból hívta fel a vádlott azt a szegedi sértettet, akinek álnéven az egyik
magyarországi  mobilszolgáltató  képviselőjeként  mutatkozott  be.  Közölte  a
sértettel, hogy 125.000-.Ft-ot nyert, s ehhez úgy juthat hozzá, hogyha az össze-
get a vádlott utasításai szerint bankautomatán keresztül feltölti a bankszámlá-
jára. A vádlott útmutatásának megfelelően még aznap a sértett az egyik bank-
automatánál  a  vádlott  által  megadott  telefonszámra  15.000.-Ft-onként
125.000.-Ft-ot töltött fel, a további tranzakciók csak azért nem sikerültek, mert
a bankautomata a fenti összeget meghaladóan a megbízásokat elutasította. 

Ugyanezzel a módszerrel hívta fel a vádlott 2016. június 25. napján azt a pécsi
sértettet,  akinek  szintén  125.000.-Ft-os  nyereményről  számolt  be,  mint  az
egyik  magyarországi  nagy  mobilszolgáltató  képviselője.  Ebben  az  esetben
15.000.-Ft-onként 135.000.-Ft került feltöltésre a vádlott által használt telefon-
kártyára.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.



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

2018. 11. 08.

Szegedi Járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

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

2018. november
08.

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  :  Határozathirdetésre  a  tanács  elnöke  által  tárgyaláson
meghatározott későbbi időpontban kerül sor.

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

2018. 11. 08.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1452/2017. V. R. és tár-
sai

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette

2018. november
08.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a szegedi székhelyű cég vezetője 2012. októberében
kötött bérleti szerződést a szegedi önkormányzattal a város tulajdonában álló
Vadasparkban egy 500 négyzetméteres területre. A cég játszótér kialakítását
és üzemeltetését és interaktív látogató-tájékoztató  kialakítását tervezte, ami-
hez uniós és a magyar költségvetésből kívánt pályázati pénzhez jutni. A szege-
di cég vezetője pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökséghez, mely azt befogadta és mintegy 185 millió forint értékben támoga-
tásra érdemesnek ítélte, majd 2013. január 18-án a támogatási szerződést alá-
írták. A szegedi cég vezetője vállalkozási szerződést kötött egy másik vádlott ál-
tal képviselt szlovákiai székhelyű céggel a projekt generál kivitelezésére. A szlo-
vák honosságú cég azután valótlan tartalmú szerződést kötött egy brit-virgin
szigeteki off-shore céggel az interaktív látogató-tájékoztató rendszer szoftver-
jének kifejlesztésére annak ellenére, hogy az már korábban a szegedi székhe-
lyű cég rendelkezésére állt, illetőleg azt az eljárás során ismeretlenül maradt
személyek készítették. A szerződések alapján a szlovák cég a szegedi székhelyű
cég felé 230 millió forintról állított ki számlát a játszótér elemeinek beszállítá-
sáról, kültéri tájékoztató konzolok felállításáról, az interaktív látogató-tájékoz-
tató rendszer kiépítéséről. A számlákkal szemben a projekt tényleges bekerü-
lési értéke a támogatási szerződésben megjelölt bekerülési érték 15 %-a volt
csak. 

A  valótlan  tartalmú  vállalkozási  szerződések,  teljesítési  igazolások,  valamint
számlák alapján a szegedi székhelyű cég vezetője 2013. március 18. és decem-
ber 13. napja között  több részletben mintegy 185 millió  forintos összegben
hívta le a támogatást jogosulatlanul és ezen összegnek megfelelő vagyoni hát-



rányt okozott így az Európai Unió és Magyarország költségvetésének. 

Mindezen túlmenően a vádlottak a bűncselekményből származó pénz erede-
tének leplezése végett valótlan tartalmú szerződéseket kötöttek egy liechtens-
teini gazdasági társasággal a támogatási szerződésekben is hivatkozott szoft-
ver unión kívüli felhasználására. A valóságban azonban a felek között gazdasá-
gi kapcsolat nem volt, a szerződéskötéskor a szoftver még el sem készült és a
liechtensteini céget képviselő harmadik vádlottnak nem volt felhatalmazása a
társaság képviseletérre. A szerződésekre azért volt szükség, hogy többszörös
átutalásokkal, off-shore cég bevonásával és a cégek közötti pénzmozgatások-
kal a jogosulatlanul felvett támogatás összegét legális eredetűként tüntessék
fel.

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

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


