
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.03.05.-03.10.

2018. 03. 08.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1312/2017. B. D. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. március 
08.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2017. február 16. napján este 20 órakor je-
lentkezett belépésre Szerbia irányából Magyarország területére a Röszke autó-
pálya határátkelőhelynél. A vádlott egy korábban Macedóniában bérelt autót
vezetett, amelybe a határátlépést megelőzően ismeretlen személyek a vádlott
tudtával a gyári kialakítású belső oldallemezek takaró kárpitjai mögé 61 cso-
magba csomagoltan közel 30 kg marihuánát tartalmazó anyagot rejtettek el. A
vádlottnak a kábítószert Magyarországon keresztül kellett volna Nyugat-Euró-
pába csempésznie.

A vádlott által Magyarország területére behozott kábítószer totál-THC tartalma
meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalási napot tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 03. 08.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.650/2017. M. J. P. és társai Különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, 
bűnszervezetben elköve-
tett költségvetési csalás

bűntette és más bűncse-
lekmények

2018. március 
08.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak  egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műsza-
ki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszer-
zéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adó-
bevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi
adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos ház-



tartási  és  szórakoztató  elektronikai  termékek  zöme Magyarország  területét
nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesí-
tésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív
értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett
személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018.03.09. és 03.10. napokon 9.00 órától
folytatja.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 03. 08.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1538/2017. C. S. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. március 
08.

10.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint  a vádlott 3000 euróval tartozott egy ismeretlenül
maradt  férfinak,  aki  felajánlotta  neki,  hogy  elengedi  a  tartozását,
amennyiben  személygépkocsijában  elrejtve  kábítószert  szállít  Pristinából
Budapestre.  A  vádlott  az  ajánlatot  elfogadta,  személygépkocsiját
megbízójának átadta azért, hogy az autóban kábítószert rejtsenek el, majd
élettársával  együtt  Koszovóból  Magyarország  felé  indult.  A  vádlott  2017.
március 16. napján este 22 óra 30 perckor jelentkezett  belépésre Szerbia
irányából Magyarország területére a Röszke autópálya határátkelőhelyen. A
tételes  vámvizsgálat  során  a  gépkocsiból  lefoglalásra  került  33  csomag,
több  helyen  elrejtett,  közel  18  kg  kábítószergyanús  növényi  törmelék.  A
lefoglalt  növényi  anyag  kannabiszt  tartalmazott,  amely  kábítószernek
minősül  és a tiszta  hatóanyag tartalma meghaladta a különösen jelentős
mennyiség alsó határát.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalási napot tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 03. 09.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.650/2017. M. J. P. és társai Különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, 
bűnszervezetben elköve-
tett költségvetési csalás

bűntette és más bűncse-

2018. március 
09.

9.00



lekmények

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak  egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műsza-
ki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszer-
zéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adó-
bevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi
adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos ház-
tartási  és  szórakoztató  elektronikai  termékek  zöme Magyarország  területét
nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesí-
tésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív
értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett
személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 03.10. napon 9.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 03. 10.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.650/2017. M. J. P. és társai Különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, 
bűnszervezetben elköve-
tett költségvetési csalás

bűntette és más bűncse-
lekmények

2018. március 
10.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak  egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műsza-
ki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszer-
zéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adó-
bevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi
adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos ház-
tartási  és  szórakoztató  elektronikai  termékek  zöme Magyarország  területét
nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesí-
tésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív
értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett
személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.



Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


