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Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2020. november
3.

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  a  tárgyalást  2020.  november  4.  és  november  5.
napján 9.00 órától folytatja.

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

2020. 11. 04.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1404/2020. M. R. vádlott Testi sértés bűntette 2020. november
4.

13.00



Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2019. augusztus 7. napján az esti órákban
a családjával italozott egy makói kocsmában. Ugyanitt tartózkodott a szintén
szeszes italt fogyasztó sértett is, aki az este folyamán szóváltásba keveredett a
vádlottal,  majd  hazaindult.  A  vádlott  ekkor  utána  lépett,  majd  előbb  fejbe
rúgta,  ezt  követően  pedig  ököllel  arcon  ütötte  a  sértettet.  Az  ütések
következtében a  sértett  tompítás  nélkül,  magatehetetlenül  hanyatt  esett.  A
vádlott  látva  magatartása  következményeit  a  helyszínről  elfutott,  míg  a
szórakozóhelyen tartózkodók a sértett felsegítették, aki mintegy fél óra múlva
magához tért és hazaindult.  Röviddel ezután a sértett összeesett és csak az
időközben  értesített  mentősök  találtak  rá,  majd  állapotát  látva  kórházba
szállították.

A sértett a vádlott cselekménye folytán közvetett életveszélyes fejsérüléseket
szenvedett el és a halálos eredmény bekövetkezését csak az időben érkező or-
vosi ellátás hárította el. 

A Csongrád Megyei Főügyészség a vádlottal szemben életveszélyt okozó testi
sértés bűntette miatt emelt vádat. 

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

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


