SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2020.02.24.-02.28.
2020. 02. 24.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem
B.1308/2019.

Sz. L.

Emberölés bűntettének
kísérlete

2020. február
24.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sértett évek óta élt életvitelszerűen jogcím nélkül a MÁV Zrt.
szatymazi vasútállomás mellett levő bakterház épületében. Mind a sértett,
mind a vádlott és élettársa hosszabb idő óta italozó életmódot folytattak és
többször tartózkodtak együtt a sértett által használt épületben. A vádlott rossz
szemmel nézte, hogy élettársa bejárt a sértetthez, azzal többször együtt szórakozott, illetőleg italozott, ennek többször hangot is adott.
A vádirat szerint a vádlott 2018. május 5. napján a kora délutáni órákban nagyobb mennyiségű alkohol elfogyasztását követően Szatymaz belterületén keresni kezdte az élettársát, ebből a célból megjelent a sértettnél is. Amikor a bejárati ajtón belépett, meglátta, hogy a belső helyiségben a sértett és az élettársa egy ágyon egymás mellett fekszenek az egész napos italozást követően. A
vádlott ekkor a konyhában talált hirdetőújságokat magához vette, azokat egy
öngyújtóval meggyújtotta és a sértett éghető használati tárgyaira, így elsősorban ruhaneműkre és bútorokra dobta. A volt bakterház valamennyi ablaka
csukva volt, a ruhák azonnal lángra kaptak, melyet észlelve a vádlott az élettár sát felsegítette, kivitte az udvarra, míg a sértettnek azt mondta, hogy „dögölj
meg, égjél meg”.
A füstre felébredő sértettnek még annyi ereje volt, hogy felkeljen az ágyból és
az épületből kimenjen, még mielőtt az teljesen lángba borult volna. A sértett
kizárólag azért maradt életben, mert még a tűz olyan fázisában ébredt fel,
amikor fel tudott kelni és ki tudott menekülni az ingatlanból.
A keletkezett tüzet a helyszínre érkező tűzoltók eloltották, az épületben több
mint 1 millió forintos rongálási kár keletkezett.
Információ:

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

2020. 02. 24.

Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem

Fkf.801/2019.

K. P. V és társai

Szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények

2020. február
24.

8.15

Az ügy lényege:
Az elsőfokú bíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki fk. K. P. V. I.r. vádlottat társtettesként, folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntettében,
személyi szabadság megsértése bűntettében és testi sértés bűntettében, K. R.
M. II. r. és K. D. N. III. r. vádlottakat társtettesként, folytatólagosan elkövetett
szexuális erőszak bűntettében, személyi szabadság megsértése bűntettében,
testi sértés bűntettében és zsarolás bűntettében, míg N. E. IV. r. vádlottat társtettesként elkövetett szexuális erőszak bűntettében, személyi szabadság megsértése bűntettében és kiskorú veszélyeztetésének bűntettében.
A bíróság az I. r. vádlottat 3 év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó szabadságvesztésre és 3 év közügyektől eltiltásra, a II. és III. r. vádlottakat 7 év börtön
fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra,
míg a IV. r. vádlottat 4 év börtön fokozatban végrehajtandó szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.
A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a vádlottak albérlőtársukat
bántalmazták, különböző módszerekkel kínozták, nemiségében megalázták és
személyi szabadságától több alkalommal megfosztották. A vádlottak által elkövetett cselekményekről bővebb tájékoztatásra nincs mód, figyelemmel arra,
hogy a bíróság az ügyben zárt tárgyalás tartását rendelte el.
A bíróság ítéletével szemben az ügyész súlyosítás érdekében jelentett be fellebbezést mind a négy vádlott vonatkozásában, míg a vádlottak és védőik
enyhítés, valamint egy vádlott esetében hatályon kívül helyezés érdekében is
fellebbezést jelentettek be.

Információ:

Megjegyzés : Az első fokú bíróság a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta. A
másodfokú bíróság az ügyet nyilvános ülésen bírálja el.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2020. 02. 24.

Hódmezővásárhelyi Járásbíróság – fszt. 8. sz. tárgyalóterem
B.357/2019.

Cs. I.

Testi sértés bűntette

2020. február
24.

13.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlott 2006. szeptember 01. napja óta tanárként
dolgozik, kihelyezett tagozaton néptáncot tanított. A vádlott 2019. április 05.
napján 09.00 órától 09 óra 45 percig és 10.00 órától 10 óra 45 percig is órát

tartott egy hódmezővásárhelyi általános iskolában. Az iskola 5. osztályos tanulója volt ekkor a sértett.
2019. április 05. napján 08 óra 45 perc és 09 óra közötti időben a sértett osztálytársai az iskola földszinti folyosóján játszottak, amely során elvették és a fiú
mosdóba vitték egy szintén 5. osztályos tanuló egyik cipőjét. Ebben az időben
az iskola folyosóján haladt a vádlott, akit a tanuló megkért arra, hogy a fiú
mosdóból hozza ki a cipőjét. A vádlott a kislány kérésének eleget téve a vizesblokkból a cipőt kivitte, amikor azt a sértett a vádlott kezéből kivette és a vádlott kérésére sem adta vissza.
A fentiek miatt a vádlott a sértettet a karjánál fogva fiú mosdóba vezette, ahol
ingerült állapotban a sértettet a kézmosók melletti wc fülkébe lökte. A lökés
következtében a sértett lába wc csészének ütközött. A sértett tartva attól, hogy
a fejét a fülke csempézett hátsó falába veri, kézzel próbálta magát kitámasztani, azonban a jobb keze a falról lecsúszva a fülke oldalának ütődött és a jobb
orsócsontja elmozdulás nélkül eltört. Az orsócsonttörés gyógyartama 8 napon
túli, a tényleges gyógytartam 6 hétben adható meg.
Információ:

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

2020. 02. 25.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem
B.761/2017.

B. J. és társai

Embercsempészés bűntette és más bűncselekmények

2020. február
25.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való
átjuttatásában, valamint ezen személyeknek az Európai Unió mélységi
területe felé szállításában vettek részt, háromnál több személyből álló,
hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő embercsempészéssel
foglalkozó bűnszervezet működéséhez segítséget nyújtva, rendszeres
vagyoni haszonszerzési célzattal, társaik tevékenységéről tudva, velük
szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.

Információ:

2020. 02. 25.

Megjegyzés : A bíróság a tárgyalást 2020. február 27. napján 8.15 órától
folytatja.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem
B.917/2013.

S. M. és társai

Bűnszervezetben elkövetett adócsalás bűntette

2020. február
25.

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.

Információ:

Megjegyzés : A bíróság a tárgyalást 2020. február 27. napján 9.00 órától
folytatja.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2020. 02. 25.

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

F. Z. és társai

Különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette és más
bűncselekmények

2020. február
25.

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.
Megjegyzés : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.

Információ:

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

2020. 02. 27.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem
B.761/2017.

B. J. és társai

Embercsempészés bűntette és más bűncselekmények

2020. február
27.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való
átjuttatásában, valamint ezen személyeknek az Európai Unió mélységi
területe felé szállításában vettek részt, háromnál több személyből álló,
hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő embercsempészéssel
foglalkozó bűnszervezet működéséhez segítséget nyújtva, rendszeres
vagyoni haszonszerzési célzattal, társaik tevékenységéről tudva, velük
szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.
Információ:

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

2020. 02. 27.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem
B.917/2013.

S. M. és társai

Bűnszervezetben elkövetett adócsalás bűntette

2020. február
27.

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.

Információ:

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

