
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2019.03.11.-03.14.

2019. 03. 11.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.592/2010. B. A. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett csalás bűntette, ún. 
„Takszöv-ügy”

2019. március 
11.

9.00

Az ügy lényege: 

Az ügyben a  vádirat  46  vádlottat,  100 tanút  és  több mint  50  sértettként
érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül terjedelmes,
több  10  ezer  oldalas.  A  vádirat  szerint  a  vádlottak  összesen  52
magyarországi  takarékszövetkezetnek  okoztak  11  milliárd  forintot
meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint térült meg. 

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2019.  március  13.  napján  9.00  órától
folytatja.

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

2019. 03. 12.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.227/2018. B. S. Emberölés bűntettének 
kísérlete

2019. március 
12.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2017. március 29. napján ült be az egyik
nagyéri  presszóba,  ahol  italozni  kezdett.  A  presszóban való  tartózkodása
során  beszélgetésbe  elegyedett  a  sértettel,  kölcsönösen  meghívták
egymást  egy-egy  italra.  A  közepes  fokú  alkoholos  befolyásoltság
állapotában levő vádlott este 10 órakor kiment a presszó elé dohányozni,
ahová magával vitt egy talpas üvegpoharat is. Nemsokkal ezután kilépett a
sértett is, amikor a vádlott minden előzmény és ok nélkül a falhoz lépett a
kezében  levő  pohárral  és  azt  összetörte.  A  pohár  több  darabra  tört,
azonban  a  vádlott  kezében  maradt  az  üvegpohár  törött  talpa,  az  abból
kiálló csonkkal.  Vádlott  ezt követően egy hirtelen,  irányított,  fentről  lefele
irányuló  mozdulattal,  közepes  erővel  a  sértett  nyaka  felé  tett  egy  vágó
mozdulatot.  A  gyors  mozdulattól  védekezni  sem  tudó  sértett  bal
állkapcsától indulóan a nyakán mintegy 15 cm hosszú, erősen vérző sérülés
keletkezett.  Sértett  és  a  körülötte  állók  ráfogtak  a  vádlott  kezére,



megpróbálták  földre  nyomni,  azonban a  dulakodás  során a  vádlott  több
alkalommal  a  törött  pohártalppal  megpróbálta  sértettet  hason  szúrni.
Vádlott  kezéből  a  jelen  levők  csak  nehezen  tudták  kicsavarni  a
pohárcsonkot. 

A sértett sérülése 8 napon túl gyógyult, tényleges gyógytartama kb. 2 hét. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 03. 13.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.592/2010. B. A. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett csalás bűntette, ún. 
„Takszöv-ügy”

2019. március 
13.

9.00

Az ügy lényege: 

Az ügyben a  vádirat  46  vádlottat,  100 tanút  és  több mint  50  sértettként
érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül terjedelmes,
több  10  ezer  oldalas.  A  vádirat  szerint  a  vádlottak  összesen  52
magyarországi  takarékszövetkezetnek  okoztak  11  milliárd  forintot
meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint térült meg. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 03. 13.

Szegedi Járásbíróság – 239. sz. tárgyalóterem

B.2756/2013. dr. L. E. vádlott 
és 50 társa

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2019. március 
13.

9.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. r. vádlott Hód-
mezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyaté-
kossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása. 

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos
betege, valamint a betegei  által  megnevezett,  számára ismeretlen szemé-
lyek részére - azok jogtalan haszonszerzése érdekében - olyan valótlan tar -
talmú szakorvosi  igazolásokat  állított  ki,  amelyek  megalapozták,  hogy  az



igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz. Ezekben az
esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgála-
tokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény
jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek
alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az  igazolást  kiállítani  kért  vádlottak  a  valótlan  tartalmú  szakorvosi
igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel
abból  a  célból,  hogy  az  a  valótlan  tartalmú,  I.  r.  vádlott  által  adott
szakorvosi  igazolások  és  az  érintettek  nyilatkozata  alapján  állítson  ki
részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.
IV. r. vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi igazolás
valótlan  tartalmú volt,  és  hogy az  igénylő  valótlan  tartalmú nyilatkozatot
tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartal-
mú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes te-
rületi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat
az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte. A bi-
zottság a csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján min-
den esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatéko-
sak,  melyre  tekintettel  a  Magyar  Államkincstár  a  fogyatékossági  támogatás
rendszeres folyósításáról rendelkezett. 

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar
állami  költségvetést  az  esetek  döntő  többségében  1  millió  és  2,5  millió
forint közötti  kár érte,  amely csupán egyetlen esetben, egy kisebb összeg
vonatkozásában térült meg.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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


