SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2022.04.19-2022.04.22.

2022.04.19.
Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem
B.1644/2021.

O. Gy. A.

emberölés bűntette és
más bűncselekmények

2022. április 19.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlott 2021. január 6. napján 17 óra és 29 óra közötti
időben megjelent a Szeged, Kertész utca mögötti fás, erdős területen található
fabódéknál, ahol a sértettek – két hajléktalan férfi – tartózkodtak
életvitelszerűen. A vádlott az egyik férfira támadt és több alkalommal a
bozótvágóval szúrta a sértettet, fejen, valamint más eszközzel combon ütötte.
Ezt követően a vádlott a nála lévő késsel a sértettet nyakon szúrta és elvágta a
nyakát, amelynek következtében a sértett életét vesztette.
A vádlott bement a másik sértett által lakot fából készült épületbe is, ahol az
alvó sértettet a bozótvágóval bántalmazta, amelynek következtében a sértett
azonnal eszméletlen állapotba került, majd rövid időn belül elhunyt.
Ezen túl a vádlottat az ügyészség azzal is vádolja, hogy 2020. december 6.
napján 17 óra 30 perc körüli időben Szegeden, a Vedres utcában szóváltásba
került egy férfival, amely során a sértett megbotlott és a földre került, majd
megpróbált felállni, azonban ekkor a vádlott a sértetthez lépett és két
alkalommal fejen és arcon rúgta. A sértettnek a vádlott bántalmazása
következtében 8 napon túl gyógyuló sérülése keletkezett.
A vádlott 2020. december 30. napján 16 óra 40 perc körüli időben Szegeden, a
Dugonics téren található padok egyikénél szóváltásba került az ott tartózkodó
hajléktalan férfival, majd, meglökte és több alkalommal ököllel fejen és gyomor
tájékon ütötte, valamint a lábán megrúgta, majd távozott a helyszínről. A vádlott
e cselekménye olyan kihívóan közösségellenes volt, amely másokban
megbotránkozást, riadalmat keltett.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező
előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére
tekintettel a sajtóregisztráció 2 fő részére biztosítható.
Információ:

dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő

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

2022.04.20.
Makói Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem
B.147/2021.

S. D. és társa

embercsempészés
bűntette

2022. április 20.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak egy ismeretlen személlyel megállapodtak
abban, hogy a román-magyar államhatárról harmadik országbeli
állampolgárokat Budapestre fognak szállítani, ezért 2020 szeptember 1. napján
a vádlottak taxival elmentek a szerb-magyar határig, majd gyalog átlépték a
határt. Ezt követően gépjárművel elindultak Kiszombor külterületére, ahol az
esti órákban 8 fő harmadik országbeli állampolgárt a csomagjaikkal együtt
beszállították, majd elindultak az úti céljuk felé.
A Kiszombori Határrendészeti Kirendeltség járőre azonban 20 óra 40 perc körüli
időben észlelte a vádlottak mozgását, azonban mikorra a gépjárművet
megtalálták, annak lámpái már le voltak kapcsolva és abban senkit nem találtak.
A térségben folytatott kutatás során 21 óra 15 perckor elfogásra került 8 fő,
magát szír állampolgárnak valló személy, akik magyarországi tartózkodásuk
jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudták, azonban a gépjárműben
hátrahagyott csomagjaikat a sajátjukként ismerték el. A terület átvizsgálása
során a vádlottakat is megtalálták és elfogták.
Amennyiben a vádlottak sikeresen Budapestre szállították volna a harmadik
országbeli állampolgárokat, úgy a megbízójuktól 400-500 eurót kaptak volna
fizetségül.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
Információ:

dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő

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

2022.04.21.
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. április 21.

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

