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B.205/2016. F. S. és társai Lopás bűntette 2019. január 15. 9.00

Az ügy lényege: 

A Szentesi Járási Ügyészség a vádlottak ellen nagyobb értékre, bűnszövet -
ségben,  üzletszerűen  elkövetett  lopás  és  más  bűncselekmények  miatt
emelt vádat összesen negyven vádpontban. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak 2015. évben rendszeres, megélhetésü-
ket biztosító legális jövedelemmel nem rendelkeztek, ezért anyagi helyzetü -
ket vagyon elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésével kívánták biz-
tosítani. 

Az I. és II. r. vádlottak rokoni, ismeretségi körükből, valamint korábbi bűn -
társaikból összesen 11 fős bűnszövetséget létesítettek besurranásos, betö -
réses  lopások  rendszeres  elkövetésére  Csongrád,  Békés,  Bács-Kiskun  és
Jász- Nagykun Szolnok megyékben. 

A vádlottak megállapodtak abban, hogy rendszeres haszonszerzésre töre -
kedve  állandósult,  módszeres  bűnelkövetésre  rendezkednek  be,  oly  mó-
don,  hogy  jellemzően  idős,  magányos  sértettek  otthonaiba  besurranva,
esetenként  álkulccsal  bemenve,  onnan készpénzt  és  ékszert  tulajdonítsa-
nak el jogtalanul. 

A vádlottak az esetek többségében megvárták amíg a  sértettek az ingatlant
elhagyják,  azonban  számos  esetben  tetten  érték  őket,  ekkor  jellemzően
arra hivatkoztak,  hogy fémet, tollat,  régiséget vásárolnának majd elmene-
kültek a helyszínről. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 01. 15.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem



B.1346/2017. H. S. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2019. január 15. 13.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  2017.  januárjában  szabadult
Macedóniában  egy  korábbi  emberölés  miatt  kiszabott  szabadságvesztés
büntetésből.  Ezt  követően  munkahelye  nem  volt,  majd  a  vádlott
ismeretlenekkel megállapodott abban, hogy Nyugat-Európába marihuánát
csempész.  Ennek  érdekében  tulajdonába  került  egy  személygépkocsi,
melynek  első  ülése  alatt  a  merevítő  lemezek  kivágásával  és  a  lábtér
padlózatának  megemelésével  egy  dupla  falú  üreget  alakítottak  ki.  A
megbízók 32 csomag, mintegy 15 kg marihuánát helyeztek el a kialakított
rejtekhelyben,  amellyel  a  vádlott  2017.  január  26.  napján  a  délutáni
órákban  belépésre  jelentkezett  Magyarország  területére  a  röszkei
autópálya  határátkelőhelyen.  A  tételes  vámvizsgálat  során  a  kábítószert
lefoglalták,  melyről  a nyomozás  során megállapították,  hogy annak tiszta
hatóanyag  tartalma  meghaladja  a  különösen  jelentős  mennyiség  alsó
határát.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 01. 16.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.917/2013. S. M. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett adócsalás bűntette

2019. január 16. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy
olyan  bűnszervezetben  vettek  részt,  melynek  keretében  az  Európai  Unió
országaiból  -  tipikusan  Németországból  -  beszerzett  használt
gépjárműveket  valótlan  tartalmú  számlázások  közbeiktatásával  úgy
tüntettek fel, mintha azok -  egyébként valós gazdasági tevékenységet nem
folytató  -  magyarországi  cégeken  keresztül  kerültek  volna  be
Magyarországra.  A  vádlottak  olyan  látszatot  termettek,  mintha  a
gépjárműveket  ezen  a  vádlottak  egy  részének  részvételével  működő
belföldi  gazdasági  társaságok  szerezték  volna  be,  és  azokat  így
értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági
tevékenységet  nem  végző  gazdasági  társaságok  termékbeszerzései
ugyanakkor nem történtek meg, mivel a gazdasági események ténylegesen
a vádlottak  egy  része  és  az  Európai  Unión  belüli,  külföldi  gépjárműveket
értékesítő  gazdasági  társaságok  között  jöttek  létre.  Az  Európai  Unióból
importált  termékek  után  az  első  magyarországi  értékesítést  terhelő  ÁFA
bevallási  és  befizetési  kötelezettségnek ténylegesen egyik  fenti  gazdasági



társaság  sem  tett  eleget,  és  az  értékesítést  terhelő  befizetendő  ÁFA-t
tipikusan nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. Mindezen
bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel  a vádlottak a magyar állami
költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen 590 millió forint kárt
okozott ÁFA adónemben.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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


