SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2021.11.08. – 2021. 11.12.

2021.11.11.
Szegedi Törvényszék – 118. sz. tárgyalóterem
B.1316/2021.

Sz. Zs.

Terrorcselekmény
bűntette

2021. 11.11.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottat eltiltották a járművezetéstől, majd az eltiltás
lejártát követően megjelent a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatalánál azért, hogy új vezetői engedélyt igényeljen. Az
eljáró ügyintéző azonban arról tájékoztatta a vádlottat, hogy időközben egy
újabb szabálysértés elkövetése miatt a vezetői engedélyét bevonták, ezért nem
tudja visszaadni a vádlott jogosítványát.
Erre a vádlott feldúltan távozott, majd 2021. március 1. és 2. napjai között
bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán, amelyben figyelmeztette az eljáró
ügyintézőt, hogy vigyázzon magára, amellyel állami szerv tisztviselőjét
fenyegette meg erőszakos cselekmény elkövetésével. Ez a kormányhivatal
alkalmazottjaiban komoly félelmet keltett, azonban ez eredményre nem
vezetett, intézkedés a vádlott ügyében nem történt.
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 6 fő részére biztosítható.
Információ:

dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő

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

2021.11.11.
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

2021. 11.11.

13.00

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

