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2022.12.13. 
 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

B.650/2017. 

 

M. J. P. és társai 

 

Különösen jelentős 

vagyoni hátrányt okozó, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. december 

13. 

9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bűnszervezetet működtettek, 

amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki 

cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív 

termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek 

könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre 

tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a 

híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek 

zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon 

keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító 

tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet 

közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.  

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022. 12. 15. 

 

Szegedi Törvényszék 235. számú tárgyalóterem 

B.2/2022. dr. B. G. és 

társai 

Költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. december 

15. 
09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak egy szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetű 

fiatalok felkarolásának támogatása érdekében létrehozott alapítvány, valamint 

az alapítvány fenntartásában működő felnőttoktatási gimnázium és 

szakközépiskola vonatkozásában olyan tanulók után is normatív támogatásokat 



vettek igénybe, akik nem álltak tanulói jogviszonyban az oktatási 

intézményekkel, illetve ugyan beiratkoztak, de a tanórákat nem látogatták. Az 

oktatási intézmény vezetői olyan utasítást adtak a tanároknak, hogy a hiányzó 

tanulók részére fel évente legalább két érdemjegyet kell adni, ha nem jelennek 

meg a számonkérésen sem, akkor elégtelen osztályzatot kell beírni. A fentiek 

szerint a vádlottak 2012. január 01. napjától 2014. szeptember 05. napjáig tartó 

időszakban a jogosulatlan normatív támogatás igénybevételével 112.047.817,- 

forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022.12.15. 

 

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

B.371/2021. 

 

D.L.L. Emberölés bűntette 2022. december 

15. 

10:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett 2003-ban ismerkedtek meg, majd élettársi 

viszonyukból közös gyermekük is született. Amíg a vádlott Németországban 

börtönbüntetését töltötte, a sértett szerelmi kapcsolatot létesített egy 

ismerősével és hozzá is költözött. Szabadulása után a vádlott elhatározta, hogy 

féltékenységből megöli a volt élettársát. Ezért 2006. július 21. napján éjszaka 

bement a sértett otthonába, a korábban beszerzett méreggel a házőrző kutyát 

megmérgezte és a sértettet ismeretlen helyre hurcolta, ahol olyan mértékben 

bántalmazta a nőt, hogy az életét vesztette. Ezt követően a holttestét a Tiszába 

rejtette. Tette leplezése céljából elvitte a sértett biciklijét, valamint megjelent a 

sértett szüleinél arra hivatkozással, hogy nem éri el a sértettet, nem tud bejutni 

az ingatlanába se.  

A sértett holttestét egy horgász találta meg 2007. július 3. napján, míg 

személyazonosságára csak 2020 júniusában derült fény. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező 

előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére 

tekintettel a sajtóregisztráció 5 fő részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

 



2022.12.15. 
 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

B.943/2020. 

 

B. S. vádlott és 

társai 

Költségvetési csalás 

bűntette 

2022. december 

15. 

10:30 

Az ügy lényege: 

 

Költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Csongrád-Csanád Megyei 

Főügyészség öt férfi ellen, akik 2011 és 2014. év között egy Mórahalmon, uniós 

és magyar költségvetési forrásokból megvalósítandó makettpark 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 Ügynökség (röviden 

DARFÜ) a társasággal 2010. októberében támogatási szerződést kötött. A 

támogatást elnyert nonprofit társaság vállalta, hogy Mórahalom területén egy, 

az 1910-es Nagy Magyarországot bemutató emlékparkot létesít, melyben 50 

fontos magyar műemlék kicsinyített mását helyezi el, valamint fogadóépületet 

alakít ki, s a létesítményt az elkészültét 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 kezdeteitől 

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 problémák áthidalása és a minél 

nagyobb összegű támogatás lehívása érdekében a vádlottak közösen 

elhatározták, hogy a kivitelezés folyamán benyújtandó kifizetési kérelmekben el 

nem készült maketteket és munkálatokat jelentenek majd készre. 

A pályázatot elnyerő társaság, valamint a vele szerződésben álló 

generálkivitelező, 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 megjelölt 

makettek egy része a valóságban el sem készült vagy az előírtnál jóval silányabb 

minőségben készült el, illetve egyes makettek elszámolása túlárazott volt. 

 2014. júniusáig – a támogatási előleggel, illetve három kifizetési kérelemben 

megítélni kért támogatással együtt – a vádlottak összesen több mint 510 millió 

forint összegre nyújtottak be igényt. Mivel a DARFÜ a kivitelezés 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. napjával a 

projektet készre jelentették. A benyújtott elszámolásban foglaltak ellenőrzése 

során azonban az nyert megállapítást, hogy a projekt műszaki 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 megtévesztésekre és 

szerződésszegésekre figyelemmel a DARFÜ a költségvetési 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 az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

 

mailto:sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

