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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

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

szeptember 13. 

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. 

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 

 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

B.592/2010. B. A. és társai 

 

Bűnszervezetben elköve-

tett csalás bűntette, ún. 

„Takszöv-ügy” 

2021. 

szeptember 13., 

15., 16. 

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. szeptember 15., 16., 27., 29., 

valamint október 11., 13., 14. napján folytatja. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2021. 09. 14. 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

B.650/2017. 

 

M. J. P. és társai 

 

Különösen jelentős va-

gyoni hátrányt okozó, 

bűnszervezetben elköve-

tett költségvetési csalás 

bűntette és más bűncse-

lekmények 

2021. 09.14. és 

16. 
9.00 

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bűnszervezetet működtettek, 

amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki 

cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszerzése-

ket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adóbeval-

lásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi adót 

igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos háztartási 

és szórakoztató elektronikai termékek zöme Magyarország területét nem 

hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A 

tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesí-

tési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett szemé-

lyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 


