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Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.761/2017. B. J. és társai Embercsempészés bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2019. 
szeptember 03.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való
átjuttatásában,  valamint  ezen  személyeknek  az  Európai  Unió  mélységi
területe  felé  szállításában  vettek  részt,  háromnál  több  személyből  álló,
hosszabb időre  szervezett,  összehangoltan  működő  embercsempészéssel
foglalkozó  bűnszervezet  működéséhez  segítséget  nyújtva,  rendszeres
vagyoni  haszonszerzési  célzattal,  társaik  tevékenységéről  tudva,  velük
szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2019.09.05. napon 8.15 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 09. 03.

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

2019. 
szeptember 03.

8.30

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
adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános for-
galmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai,  elektro-
mos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország te-
rületét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek ér-
tékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére



fiktív  értékesítési  láncolatot  hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében
érintett személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2019.09.05. napon 8.30 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 09. 05.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.761/2017. B. J. és társai Embercsempészés bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2019. 
szeptember 05.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak migráns személyek zöld határon való
átjuttatásában,  valamint  ezen  személyeknek  az  Európai  Unió  mélységi
területe  felé  szállításában  vettek  részt,  háromnál  több  személyből  álló,
hosszabb időre  szervezett,  összehangoltan  működő  embercsempészéssel
foglalkozó  bűnszervezet  működéséhez  segítséget  nyújtva,  rendszeres
vagyoni  haszonszerzési  célzattal,  társaik  tevékenységéről  tudva,  velük
szándékegységben, előre meghatározott feladatmegosztás alapján.

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

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

2019. 09. 05.

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

2019. 
szeptember 05.

8.30

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
adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános for-
galmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai,  elektro-



mos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország te-
rületét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek ér-
tékesítésre. 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 tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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


