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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

B.1404/2020. M. R. vádlott Testi sértés bűntette 2021. április 26. 8.15 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat 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 sértettet 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 sértett fejsérülése 8 hét alatt gyógyult meg. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 04. 26. 
 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

B.592/2010. B. A. és társai 

 

Bűnszervezetben elköve-

tett csalás bűntette, ún. 

„Takszöv-ügy” 

2021. április 26. 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 2021. április 28. napján 9.00 órától 

folytatja. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 04. 27. 

 

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

B.1904/2020. 

 

Sz. D. vádlott  Emberölés bűntette 2021. április 27. 9.45 

Az ügy lényege: 

 

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség emelt vádat azzal a férfival szemben, 

aki 16 évvel ezelőtt egy édesanya és lánya életét oltotta ki Makón.  

A vádirat szerint a férfi 2004. november 16-án, reggel, a szomszédos ingatlan 

téglakerítésén keresztül bemászott az idős sértett makói házának udvarába. A 

vádlott vascsővel többször megütötte a sértettet, amitől a nő magatehetetlen 

állapotba került. Röviddel ezután érkezett meg a sértett lánya, akit a vádlott 

szintén többször megütött a vascsővel. A férfi ezt követően a sértetteket 

megölte.  

A vádlott a házban evett és ivott, illetőleg értéktárgyak után kutatott, de nem 

találta meg a sértett eldugott pénzét. A férfi ugyanazon az útvonalon, ahogyan 

a házba jutott, távozott.  

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 04. 27. 
 

Makói Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem 

B.30/2021. 

 

F. I. vádlott 

 

Embercsempészés bűn-

tette 

2021. április 27. 11.00 

Az ügy lényege: 
 

A román állampolgárságú vádlott 2020. augusztus 8. napján hajnalban BMW X6-

os bérelt terepjárójába vett fel más embercsempészek által a román-magyar 

államhatáron átcsempészett és hozzá irányított 12 fő – szír és palesztin – 

állampolgárságú, a magyarországi tartózkodás feltételeivel nem rendelkező 

migráns személyt annak érdekében, hogy őket a határterületről elszállítsa és 



Ausztriába vigye. A vádlott ezzel a román-magyar államhatárnak a jogszabályi 

rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez szándékosan segítséget 

nyújtott ezen 12 fő részére.  

Amikor a vádlott észlelte a rendőrök igazoltatási szándékát, a gépjárműből 

kiugrott, elszaladt, őt a rendőrjárőr a szántőföldön fogta el. A vádlott a gépkocsit 

többféle kábítószer fogyasztás okozta bódult állapotban vezette. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóosztály 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 04. 28. 

 

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem 

B.37/2017. 

 

Sz. F. és társai 

 

Embercsempészés bűn-

tette 

2021. április 28. 10.00 

Az ügy lényege: 
 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szemben 

emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszervezet 

tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai Unió területére. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból 

származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem engedett 

módon, jogszabályi rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez, vala-

mint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyar-szlovák, valamint több 

Európai unión belüli, belső határon történő átlépéshez nyújtottak segítséget. 

A vádlottak 2014. októbere és 2015. júliusa között tizennyolc szállítást 

végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár 

jogszabályi rendelkezések megszegésével történő, illegális átlépéséhez. A 

bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy 

szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét. 

A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon átveze-

tett migránsokat felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségében, majd Auszt-

ria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a cse-

lekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében követték el. A tizennyolc szállí-

tásban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak áruszállító járműveket 

használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjárműve-

ket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi rakterébe három esetben nagy 

számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és az uta-

zás a szállított személyek testi-lelki gyötrelmével járt. 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottakat az államhatár átlépéséhez 

több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés végett, részben 

bűnszervezetben, részben a csempészett személy sanyargatásával, részben 

üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja. A szervezet 



pakisztáni és szerb tagjaival szemben az osztrák és a szerb hatóságok folytatnak 

büntetőeljárást. 
 

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2021. április 30. napján 10.00 órától 

folytatja. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 


