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Szné A. M. Költségvetési csalás 

bűntette 

2020.09.16. 09:00 

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2020 januárjában Szné A. M. 

vádlottat költségvetési csalás bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis 

magánokirat felhasználása vétsége miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, 

amelynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette és a vádlottal 

szemben több mint 876 millió forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el. Az 

ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, míg a vádlott és védője enyhítésért 

fellebbezett. Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a 

vádlott kft-je 2012 szeptemberében pályázatot nyújtott be egy 

hajdúszoboszlói szálloda-beruházásra az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési 

Ügynökséghez (ÉARFÜ). A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a pályázatot 

több mint 880 millió forint vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek 

ítélte. A beruházás elszámolható összköltsége több mint 1.2 milliárd forint 

volt, melynek támogatási összegét 883 millió forintban határozták meg. A 

támogatás összege 85%-ban uniós, míg 15%-ban hazai forrás volt. A vádlott 

előlegként 300 millió forintot igényelt, melyet három részletben folyósítottak 

részére. A vádlott számára összesen 876.843.676 forintot fizettek ki, melyből 

a 300 millió forint az előleg összegét képezte. 

A szálloda-beruházó kft. az elszámolható összköltség és a támogatás összeg 

különbözeteként 378 millió forint saját forrást jelölt meg, amellyel, mint 

önerővel kellett rendelkeznie a pályázat, majd a támogatási szerződés 

megkötéséhez. Erről a vádlott 2013 februárjában nyilatkozott, és a projekt 

keretében becsatolt egy alapkezelő zrt. által kiadott igazolást. Az igazolás 

kiállítását követő 4 nap múlva ez az összeg „kölcsön visszafizetés” jogcímmel 

kivezetésre került, ezt követően a számlaegyenleg nulla volt. Tehát ez az 

összeg, ami valójában kölcsön volt, saját forrásként összesen 4 napig állt 

rendelkezésre. A vállalkozás beindításához szükséges, jogszabály szerint 

elvárt önerő nem volt meg.  A vádlott valótlan nyilatkozatával a támogató 

szervezetet tévedésbe ejtette, mivel enélkül a támogatás összegéhez, illetve 

az előleghez nem juthatott volna hozzá. 

A vádlott az önerőt a projekt kivitelezésére vele szerződést kötő cég 

ügyvezetőjétől, illetve az érdekeltségi köréhez tartozó magánszemélyektől 

kapott kölcsönnel fedezte, amit csak részben tudott visszafizetni. Ugyanis a 

szállodaberuházás megvalósítása során végig hiányzott azon önerőrész, 

amely végül a projekt meghiúsulásához vezetett. 

A vádlott érezte az ellehetetlenült helyzetet, a beruházás megvalósítása 

érdekében két cégtől és egy takarékszövetkezettől több száz millió forint 

hitelt vett fel, a hitelszerződések megkötésének napján az ingatlant 

jelzáloggal terhelték, amelyhez azonban a támogató, illetve a közreműködő 

szervezet nem adta a hozzájárulását, a vádlott azt nem is kérte, holott az 



ingatlan a projekt záró fenntartási jelentés elfogadásáig csak az irányító 

hatóság egyedi engedélyével lett volna megterhelhető, elidegeníthető. 

A kft. nevében a vádlott 2016 januárjában záró beszámolót nyújtott be, 

amely azt tartalmazta, hogy a projekt tárgyát képező szálloda kivitelezése 

2015 novemberében befejeződött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a 

végszámlát kiállították, az épületre vonatkozó használatba vételi engedély 

kiadása folyamatban van. A vádlott ebben a záró nyilatkozatban valótlan 

tényt közölt, ugyanis a projekt nem készült el, a kivitelezés nem fejeződött 

be, ezzel a NFÜ-t megtévesztette, azt a látszatot keltette, hogy jogszerűen 

használta fel az előlegként korábban felvett összeget. Az ÉARFÜ 2016 

áprilisában helyszíni ellenőrzést tartott, amely során számos hiányosságot 

tárt fel. A rendkívüli szemle alapján szabálytalansági eljárás indult, a 

Nemzetgazdasági Minisztérium pedig elrendelte a kifizetett támogatás 

kamattal történő visszakövetelését. 

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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L. H. D. + 3 fő Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020.09.16. 09:00 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2019 novemberében L. H. D. I.r. 

vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette miatt 7 

év börtönbüntetésre, 7 év közügyektől eltiltásra ítélte és 7 évre kiutasította 

Magyarország területéről. D. L. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett 

kábítószer birtoklásának bűntette miatt 8 év fegyházbüntetésre és 8 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. P. V. C. III.r. vádlottat társtettesként elkövetett 

kábítószer birtoklásának bűntette miatt 6 év 6 hónap fegyházbüntetésre, 7 

év közügyektől eltiltásra ítélte és 7 évre kiutasította Magyarország 

területéről. K. Á. V.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntette miatt, mint többszörös visszaesőt 9 év 6 hónap 

fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. V.r. vádlott feltételes 

szabadságra nem bocsátható. A bíróság D. P. IV.r. vádlottat az ellene 

kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Az ítélet 

ellen I., II., III. és V.r. vádlottak enyhítésért fellebbeztek. Az elsőfokú bíróság 

által megállapított tényállás szerint II.r. vádlott 2014-ben vásárolt egy 

Miskolc közelében lévő ingatlant, melynek hasznosításáról egyeztetett V.r. 

vádlottal. Az ő ismeretségi körébe tartozott I.r. vádlott, akivel a vádlottak 

közösen megnézték az ingatlant és eldöntötték, hogy azon kábítószernek 

minősülő marihuánát termesztenek. Az ehhez szükséges anyagiakat I.r. 

vádlott biztosította, aki a növények gondozásával az ehhez értő, akkor még 

Csehországban élő III.r. vádlottat bízta meg. A telephely kialakításához 

szükséges eszközök beszerzését szintén I.r. vádlott intézte, a kisebb tételek 

beszerzése pedig II. és V.r. vádlott feladata volt. 2016 őszén megkezdték a 

telephely kialakítását. Az ingatlant kamerával, riasztóval is ellátták. I.r. 
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vádlott teherautóval szállította a marihuana termesztéséhez szükséges 

eszközöket. IV.r. vádlott a lakóhelyén az alagsorban saját fogyasztásra is 

kialakított és gondozott egy kisebb ültetvényt. 2017 februárjában a nyomozó 

hatóság a telephelyen, szüretelés közben tetten érte III., IV., és V.r. 

vádlottakat. A telephely pincéjében kialakított 3 helyiségben összesen 2108 

különböző fejlődési szintű növénytövet foglalt le.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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