
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2019.10.28.-10.31.

2019. 10. 29.

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. október 
29.

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  tárgyalást  2019.  október  31.  napján  8.30  órától
folytatja.

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

2019. 10. 30.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1308/2019. Sz. L. Emberölés bűntettének 
kísérlete

2019. október 
30.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett évek óta élt életvitelszerűen jogcím nélkül a MÁV Zrt.
szatymazi  vasútállomás  mellett  levő  bakterház  épületében.  Mind  a  sértett,
mind a vádlott és élettársa hosszabb idő óta italozó életmódot folytattak és
többször tartózkodtak együtt a sértett által használt épületben. A vádlott rossz



szemmel nézte, hogy élettársa bejárt a sértetthez, azzal többször együtt szó-
rakozott, illetőleg italozott, ennek többször hangot is adott. 

A vádirat szerint a vádlott 2018. május 5. napján a kora délutáni órákban na-
gyobb mennyiségű alkohol elfogyasztását követően Szatymaz belterületén ke-
resni kezdte az élettársát, ebből a célból megjelent a sértettnél is. Amikor a be-
járati ajtón belépett, meglátta, hogy a belső helyiségben a sértett és az élettár-
sa egy ágyon egymás mellett fekszenek az egész napos italozást követően. A
vádlott ekkor a konyhában talált hirdetőújságokat magához vette, azokat egy
öngyújtóval meggyújtotta és a sértett éghető használati tárgyaira, így elsősor-
ban ruhaneműkre és bútorokra dobta.  A volt  bakterház valamennyi  ablaka
csukva volt, a ruhák azonnal lángra kaptak, melyet észlelve a vádlott az élettár-
sát felsegítette, kivitte az udvarra, míg a sértettnek azt mondta, hogy „dögölj
meg, égjél meg”. 

A füstre felébredő sértettnek még annyi ereje volt, hogy felkeljen az ágyból és
az épületből kimenjen, még mielőtt az teljesen lángba borult volna. A sértett
kizárólag azért maradt életben,  mert még a tűz  olyan fázisában ébredt fel,
amikor fel tudott kelni és ki tudott menekülni az ingatlanból. 

A keletkezett tüzet a helyszínre érkező tűzoltók eloltották, az épületben több
mint 1 millió forintos rongálási kár keletkezett. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 10. 31.

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. október 
31.

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  tárgyalást  2019.  november  05.  napján  8.30  órától
folytatja.

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


