
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 

2022.05.23-05.27. 
 

2022.05.23. 

 

Szegedi Törvényszék 117. számú tárgyalóterme 

B.1514/2021. M.A. Emberölés bűntette 2022.május 23. 

 
8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2020. november 6. napján a reggeli órákban 

magához vett egy kést és megtámadta várandós feleségét. A vádlott több 

alkalommal megszúrta a sértettet, amelynek következtében a sértett és 

születendő gyermeke is életét vesztette. 

A vádlottat a főügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntettének elkövetésével vádolja. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező 

előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére 

tekintettel a sajtóregisztráció 10 fő részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022.05.24. 

 

Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalóterme 

B.1276/2021. J. T. és társa Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2022.május 24. 

 
8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2020. szeptember 27. napján a délelőtti órákban Szegeden, 

a Tisza árterében, a Felső-Tiszapart magasságában a vádlottak és a sértett 

közösen italoztak. Köztük szóváltás alakult ki, amely során a vádlottak 

többször fejen ütötték, megrúgták és egy faléccel is bántalmazták a sértettet, 

majd a helyszínen hátra hagyták. A férfire a járókelők találtak rá a kora 

délutáni órákban, akik értesítették a mentőket, de a sértett ennek ellenére a 

kórházba szállítást követően életét vesztette. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező 

előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére 

tekintettel a sajtóregisztráció 2 fő részére biztosítható. 



Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

2022.05.24. 
 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

Beü.807/2021. B.M. és társai 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

(vezető beosztású 

hivatalos személy 

üzletszerűen követi el) és 

más bűncselekmények 

2022. május 24. 09:00 

 

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint a Röszke Autópálya Határátkelőhelyen 

szolgálatot ellátó pénzügyőrök 2017 októbere és 2018 májusa között, hivatali 

működésükkel összefüggésben a külföldi utasoktól, buszsofőröktől, 

tehergépjárművezetőktől – rendszeres haszonszerzésre törekedve – jogtalan 

előnyként készpénzt fogadtak el. A Nemzeti Védelmi Szolgálattal szoros 

együttműködésben felderített ügyben a vesztegetési pénz alkalmanként öt és 

száz euró között változott, de az elkövetők fogadtak el magyar fizetőeszközt 

is, melynek összege jellemzően ezertől húszezer forintig terjedt. A 

határátkelőhelyen szolgálatot teljesítő pénzügyőrök tevékenységüket 

összehangolták, a korrupciós pénzt egymással megállapodva gyűjtötték 

össze és rejtették el, abból általában havonta kétszer részesedtek úgy, hogy 

aszétosztást többnyire az osztályvezető vagy annak helyettese végezte. Az 

1573 oldalas vádirat szerint a 49 pénzügyőr az érintett időszakban összesen 

4356 esetben követett el korrupciós cselekményt. Volt olyan pénzügyőr, aki 

egy nap alatt 66 alkalommal korrumpálódott, a legtöbb elkövetési 

magatartást megvalósító vádlott terhére 684 rendbeli vesztegetés róható. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. Az eljárás 2022. május 26. 

napjának 9 órájától folytatódik. 

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék 

kötelező előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem 

befogadóképességére tekintettel a sajtóregisztráció 3 fő részére 

biztosítható. 
 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

 

 



 

2022.05.26. 

 

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

B.371/2021. 

 

D.L.L. Emberölés bűntette 2022. május 26. 10:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett 2003-ban ismerkedtek meg, majd élettársi 

viszonyukból közös gyermekük is született. Amíg a vádlott Németországban 

börtönbüntetését töltötte, a sértett szerelmi kapcsolatot létesített egy 

ismerősével és hozzá is költözött. Szabadulása után a vádlott elhatározta, hogy 

féltékenységből megöli a volt élettársát. Ezért 2006. július 21. napján éjszaka 

bement a sértett otthonába, a korábban beszerzett méreggel a házőrző kutyát 

megmérgezte és a sértettet ismeretlen helyre hurcolta, ahol olyan mértékben 

bántalmazta a nőt, hogy az életét vesztette. Ezt követően a holttestét a Tiszába 

rejtette. Tette leplezése céljából elvitte a sértett biciklijét, valamint megjelent a 

sértett szüleinél arra hivatkozással, hogy nem éri el a sértettet, nem tud bejutni 

az ingatlanába se.  
A sértett holttestét egy horgász találta meg 2007. július 3. napján, míg 

személyazonosságára csak 2020 júniusában derült fény. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező 

előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére 

tekintettel a sajtóregisztráció 4 fő részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 


