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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

B.1907/2020. V. P. L. vádlott Rablás bűntette 2021. március 1. 9.00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat lényege szerint a jogász végzettségű szegedi vádlott magánjel-

legű és egészségügyi problémákkal küzdött, illetve munkahelyéről is el-

bocsátották. Miután a tartalékait felélte, a férfi kétségbeesésében úgy 

döntött, hogy rablással szerez pénzt. Az otthonában engedély nélkül tar-

tott egy pisztolyt, amit 2021. május 21-én délelőtt magához vett és nap-

szemüveget, szájmaszkot viselve megjelent egy szegedi postán. Ügyfél 

nem volt a postán, három alkalmazott volt bent, amikor a vádlott belé-

pett. A vádlott odalépett az egyik ügyfélablakhoz, a pisztolyt rászegezte a 

postás hölgyre és pénzt követelt. Miközben a sértett a pénzes fiók kinyi-

tására készült, a vádlott ellépett az ügyfélablaktól és elnézett a bejárati 

ajtó felé, hogy ellenőrizze, nem érkezik-e ügyfél a hivatalba. A vádlott fi-

gyelmének elterelődését kihasználva a postás hölgyfelállt és a kolléganő-

ivel együtt kirohant a hátsó ajtón az utcára, ahol segítséget kértek a járó-

kelőktől. A vádlott ezt látva zsákmány nélkül kiment, majd a kerékpárjá-

val hazahajtott. A sikertelen rablás után két nappal a vádlott szájmaszkot 

viselve egy szegedi virágüzletbe ment be, ahol a korábbi rablásnál hasz-

nált pisztolyt rászegezte a pult mögött álló hölgyre és felszólította, hogy 

adja át a bevételt. A sértett a pénztárgépből 5 db 1.000 forintost adott át 

a vádlottnak és közölte, hogy több pénzt nem ad. Eközben az üzlet hátsó 

részében tartózkodó másik alkalmazott felhívta a segélyhívót. Ezt a vád-

lott is észrevette és az 5.000 forinttal elsietett a helyszínről. A rendőrök a 

vádlottat még aznap elfogták egy söröző teraszán, majd a lakásán a rab-

lásokhoz használt fegyvert és a pisztolyhoz tartozó lőszereket is lefoglal-

ták. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 



2021. 03. 02. 
 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

B.943/2020. 

 

B. S. vádlott és 

társai 

Költségvetési csalás bűn-

tette 

2021. március 2. 8.30 

Az ügy lényege: 
 

Költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Csongrád-Csanád Me-

gyei Főügyészség öt férfi ellen, akik 2011 és 2014. év között egy Mórahal-

mon, uniós és magyar költségvetési forrásokból megvalósítandó ma-

kettpark építésére több mint félmilliárd forint támogatást kíséreltek meg 

megszerezni. 

A vádirat szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország 

Fejlesztési Terv keretén belül pályázati felhívást tett közzé. A felhívásra a 

vádlottak egyikének cége 2009. novemberében pályázatot nyújtott be, 

melynek elbírálását követően a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-

ség (röviden DARFÜ) a társasággal 2010. októberében támogatási szer-

ződést kötött. A támogatást elnyert nonprofit társaság vállalta, hogy Mó-

rahalom területén egy, az 1910-es Nagy Magyarországot bemutató em-

lékparkot létesít, melyben 50 fontos magyar műemlék kicsinyített mását 

helyezi el, valamint fogadóépületet alakít ki, s a létesítményt az elkészül-

tét követő 5 évig üzemelteti. A beruházás során a generálkivitelezői és a 

műszaki ellenőri tevékenységet a vádlottak befolyása, illetve irányítása 

alatt álló gazdasági társaságok végezték. 

A projekt összköltsége 648 millió forint volt, melyet a cég 15%-os önerő 

biztosítása mellett, 550 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai 

támogatási összegből vállalt megvalósítani. A vádlottak a kivitelezés kez-

deteitől folyamatosan finanszírozási gondokkal szembesültek, az önerő 

meglétét is úgy igazolták, hogy az összeget a pályázat menedzselését, 

illetve a projekt pénzügyi irányítását végző vádlott egy napra utalta át az 

erre a célra fenntartott bankszámlára, az azonban a kivitelezés tényleges 

megkezdésekor már csak részben állt rendelkezésre. A likviditási prob-

lémák áthidalása és a minél nagyobb összegű támogatás lehívása érde-

kében a vádlottak közösen elhatározták, hogy a kivitelezés folyamán be-

nyújtandó kifizetési kérelmekben el nem készült maketteket és munká-

latokat jelentenek majd készre. 

A pályázatot elnyerő társaság, valamint a vele szerződésben álló gene-

rálkivitelező, illetve a műszaki ellenőrzést végző cégek részéről eljáró 

vádlottak mindvégig tisztában voltak a projekt kivitelezésének tényleges 

állásával, s így azzal, hogy a kifizetési kérelmekben teljesítettként megje-



lölt makettek egy része a valóságban el sem készült vagy az előírtnál jó-

val silányabb minőségben készült el, illetve egyes makettek elszámolása 

túlárazott volt. 

 2014. júniusáig – a támogatási előleggel, illetve három kifizetési kére-

lemben megítélni kért támogatással együtt – a vádlottak összesen több 

mint 510 millió forint összegre nyújtottak be igényt. Mivel a DARFÜ a ki-

vitelezés ellenőrzése során tapasztalt szabálytalanságok következtében 

a pályázó céget még a második kifizetési kérelem elbírálása során 25%-

os támogatáselvonással sújtotta, végül mindösszesen 436 millió forint 

folyósítására került sor a támogatott társaság részére. 

Az utolsó, záró kifizetési csomagban a vádlottak 2014. március 31. nap-

jával a projektet készre jelentették. A benyújtott elszámolásban foglaltak 

ellenőrzése során azonban az nyert megállapítást, hogy a projekt mű-

szaki állapota a pályázatban vállalt funkció betöltésére alkalmatlan, 20 

makett nem volt fellelhető a helyszínen, több pedig sérült volt. A projekt 

során tapasztalt szabálytalanságokra, valótlan iratokkal történő megté-

vesztésekre és szerződésszegésekre figyelemmel a DARFÜ a költségve-

tési támogatást jogosulatlanul igénybe vettnek minősítette, és kifizetett 

összeg visszafizetésére kötelezte a támogatott társaságot. 

A jogosulatlanul igénybe vett 436 millió forintos költségvetési támogatás 

visszafizetésére nem került sor, a visszakövetelt összegből végrehajtási 

eljárás során csupán alig 50 millió forint térült meg. 

A vádlottakkal szemben a főügyészség különösen jelentős vagyoni 

hátrányt okozó költségvetési csalás bűntett kísérletének elkövetése 

miatt elkövetése miatt emelt vádat. 

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2021. március 4. napján 8.30 órától 

folytatja. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

  
2021. 03. 03. 

 

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem 

B.37/2017. 

 

Sz. F. és társai 

 

Embercsempészés bűn-

tette 

2021. március 3. 10.00 

Az ügy lényege: 

 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral 

szemben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló 



bűnszervezet tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai 

Unió területére. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai orszá-

gokból származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg 

nem engedett módon, jogszabályi rendelkezések megszegésével tör-

ténő átlépéséhez, valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve ma-

gyar-szlovák, valamint több Európai unión belüli, belső határon történő 

átlépéshez nyújtottak segítséget. 

A vádlottak 2014. októbere és 2015. júliusa között tizennyolc szállítást 

végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az 

államhatár jogszabályi rendelkezések megszegésével történő, illegális 

átlépéséhez. A bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú 

személyek voltak, akik egy szerb elkövetőn keresztül irányították a 

szervezet magyar részét. 

A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon 

átvezetett migránsokat felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségé-

ben, majd Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább 

őket. A vádlottak a cselekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében 

követték el. A tizennyolc szállításban különböző vádlottak vettek részt. A 

vádlottak áruszállító járműveket használtak a cselekményhez, de beteg-

szállító, illetve posta feliratú gépjárműveket is igénybe vettek. Az elköve-

tők a gépkocsi rakterébe három esetben nagy számú személyt zsúfoltak 

be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és az utazás a szállított sze-

mélyek testi-lelki gyötrelmével járt. 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottakat az államhatár 

átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés 

végett, részben bűnszervezetben, részben a csempészett személy 

sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés 

bűntettével vádolja. A szervezet pakisztáni és szerb tagjaival szemben az 

osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást. 
 

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2021. március 10. napján 10.00 

órától folytatja. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 03. 04. 

 

Makói Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem 

B.415/2020. A. A. vádlott 

 

Embercsempészés bűn-

tette 

2021. március 4. 13.00 



 Az ügy lényege: 

 

A román állampolgárságú vádlott 2020. augusztus 8. napján hajnalban 

BMW X6-os bérelt terepjárójába vett fel más embercsempészek által a 

román-magyar államhatáron átcsempészett és hozzá irányított 12 fő – 

szír és palesztin – állampolgárságú, a magyarországi tartózkodás 

feltételeivel nem rendelkező migráns személyt annak érdekében, hogy 

őket a határterületről elszállítsa és Ausztriába vigye. A vádlott ezzel a 

román-magyar államhatárnak a jogszabályi rendelkezések 

megszegésével történő átlépéséhez szándékosan segítséget nyújtott 

ezen 12 fő részére.  

Amikor a vádlott észlelte a rendőrök igazoltatási szándékát, a 

gépjárműből kiugrott, elszaladt, őt a rendőrjárőr a szántőföldön fogta el. 

A vádlott a gépkocsit többféle kábítószer fogyasztás okozta bódult 

állapotban vezette. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóosztály 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 


