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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.436/2017. P. M. Életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette

2018. január 31. 8.15

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  2016.  augusztus  06.  napján  egy  szentesi
szórakozóhelyen  tartózkodott  a  sértett,  valamint  a  vádlott  is  saját  baráti
társaságával,  konfliktus  közöttük  a  szórakozóhelyen  nem  alakult  ki.  A
távozás  során  a  sértett  kezet  fogott  a  vádlottal,  mely  során  néhány
másodpercig szorították egymás kezét, amelynek a vádlott úgy vetett véget,
hogy a sértettet váratlanul mellkason ütötte. 

Ezt követően a vádlott minden különösebb előzmény nélkül ököllel, több alka-
lommal fejen akarta ütni a sértettet, akinek kezdetben sikerült az ütések elöl
elhajolnia és a vádlottat ellöknie, aki így négykézlábra esett. A vádlott azonnal
felállt és tovább folytatta a sértett támadását, őt legalább két alkalommal ököl-
lel megütötte. A vádlott ezt követően meglökte a sértettet, aki háttal a járdán
elhelyezett reklámtáblának csapódott majd a járdára esett. A sértett fel akart
ülni, de csak arra volt ideje, hogy fejét kb. 10 cm-re felemelje a járdától, amikor
a vádlott nagy erővel, jobb lábbal a sértettet fejen rúgta. A rúgás következté-
ben a sértett arca nekicsapódott a járdának, orrából és szájából ömleni kez-
dett a vér.

A közelben tartózkodók megakadályozták,  hogy a vádlott  a bántalmazást
tovább  folytassa,  aki  aztán  a  rendőrök  kiérkezése  előtt  távozott  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 
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B.650/2017. M. J. P. és társai Különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, 
bűnszervezetben elköve-
tett költségvetési csalás

2018. január 31. 9.00



bűntette és más bűncse-
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 az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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


