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Információ:

H. A. S.

emberölés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmények

2022. május 2.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi több alkalommal bántalmazta, illetve megfenyegette volt
élettársát, ami miatt a nő anyaotthonba költözött, amelyről azonban a vádlottat
nem tájékoztatta, ezért a vádlott 2021. január 20. napján 19 órakor ittasan
megjelent a sértetteknél és kérte, hogy ott maradhasson éjszakára. Ennek a
kérésnek a sértettek nem tettek eleget és a bejárati kaput becsukták,
lelakatolták, valamint a kutyát is elengedték.
A vádlott ezután több alkalommal is hívogatta volt élettársa testvérét, aki
közölte vele, hogy a testvérével való kapcsolatnak vége van és hagyja őket
békén. A vádlott ezután elhatározta, hogy visszamegy a sértettek lakóhelyére és
a korábbi fenyegetéseit beváltja. Így ugyanaznap éjszaka a szomszédos
ingatlanon keresztül a férfi a sértettek udvarába bemászott, majd a lakóházba
ment. Az ingatlanban a vádlott testvére, annak élettársa és közös gyermekük
egy ágyban aludtak. A vádlott az ágyhoz lépett, majd azt kiáltotta a sértettek
felé, hogy „megölöm a fiadat, meghaltok”, majd egy késsel az alvó gyermek felé
szúrt.
A gyermek édesapja a kiabálásra felébredt és a szúrást felfogta, míg a gyermek
édesanyja őt az ágyból kirántotta. A vádlott ekkor az lévő édesapa irányába több
alkalommal szúrt. Végül az édesanya kiabálására a másik szobában alvó egyik
hozzátartozó felébredt, akinek sikerült a vádlottat eltávolítani az ingatlanból.
A sértett élete közvetlen veszélyben volt, azt csak a helyszínen tartózkodó
hozzátartozók és az időben kiérkező orvosok segítsége mentette meg.
A főügyészség a vádlottat több ember, részben 14. életévét be nem töltött,
részben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés
bűntettének kísérletével vádolja.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. Az eljárás 2022. május 4.
napjának 8 óra 30 percétől folytatódik.
A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező
előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére
tekintettel a sajtóregisztráció 5 fő részére biztosítható.
dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2022.05.03.
Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem
Beü.807/2021
.

Információ:

B.M. és társai

hivatali
vesztegetés
elfogadásának bűntette
(vezető
beosztású
hivatalos
személy
üzletszerűen követi el) és
más bűncselekmények

2022. május 3.

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: 9 fő vádlottal szemben a bíróság 2022. február 3. napján –
előkészítő ülésen – ítéletet hozott. Az ügyben a bíróság a többi vádlott
vonatkozásában tárgyalást tart. Az eljárás 2022. május 5. 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.
dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2022.05.05.
Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem
B.1781/2021.

Információ:

O. Gy. és társa

emberölés
előkészületének
bűntette

2022. május 5.

08:15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a két - jogerős szabadságvesztés büntetését
Szegeden töltő - vádlott kávéja és dohánya 2020. szeptember 18. napján
elfogyott, és azokat nem volt lehetőségük pótolni. A két férfi haragját az is
erősítette, hogy a felügyelők azt sem engedték nekik, hogy a kávét és cigit más
cellák fogvatartottjai juttassák át a zárkájukba. Felháborodásukban azt
beszélte meg a két vádlott, hogy a cellában levő hosszabbítót megbontják és
egy vezetékdarabot csatlakoztatnak az egyik konnektorba és a teljesen fém
zárkaajtó kilincsébe azért, hogy az ajtóhoz legközelebb hozzáérő felügyelőnek
halálos áramütést okozzanak.
A két elítélt a megbeszélteknek megfelelően egy késsel még aznap délelőtt a
hosszabbítót megbontotta, a vezetékeket a konnektorba csatlakoztatás
érdekében kihúzta. A cselekményüket befejezni nem tudták, mert a
zárkafelelős azt észlelve a hosszabbítót elvette tőlük, összedarabolta és a
kukába dobta, valamint a zárkaellenőrzés során az intézet felé azt jelentette.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék
kötelező előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem
befogadóképességére tekintettel a sajtóregisztráció 3 fő részére
biztosítható.
dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

