
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2019.09.16.-09.20.

2019. 09. 16.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2019. 
szeptember 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 2019.09.18. napján 9.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 09. 18.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2019. 
szeptember 18.

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. 09. 19.

Szegedi Járásbíróság – 12. sz. tárgyalóterem



B.257/2018. Cs. I. Zs. és tár-
sai

Lopás bűntette és más 
bűncselekmények

2019. 
szeptember 19.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak a bűncselekmények elkövetését megelő-
zően már ismerték egymást, baráti, illetve ismerősi viszonyban voltak. Egy be-
szélgetés során a III. r. vádlott tájékoztatta I. és II. rendű vádlottakat, hogy egy
személy azt az információt adta neki, hogy egy kft. kisteleki fióktelepének főnö-
ki irodájában, egy falba épített széfben a gazdasági társaság ügyvezetője 4-5
millió forintnyi készpénzt tart. A vádlottak ezt követően egymás tevékenységé-
ről tudva, egymással szándékegységben eljárva 2016. november 28. napon az
éjjeli órákban a kft. kisteleki telephelyén lévő irodaház egyik irodahelyiségébe
létra segítségével az ablak lefeszítését követően bemásztak. A vádlottak az ott
elhelyezett széfet kinyitni ne tudták, ezért azt kifeszítették a falból, majd az ab-
lakon keresztül az irodaház udvarára dobták. A vádlottak az irodahelyiségbe
történő bejutáshoz két létrát használtak, melyeket a bűncselekmény elköveté-
sét megelőzően tulajdonítottak el, illetve a széf elszállításához is jogtalanul el-
tulajdonított talicskát használtak. 

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

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

2019. 09. 19.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1412/2017. B. J. és társai Testi sértés bűntette 2019. 
szeptember 19.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint 2017. április 08. napján a sértett az esti órákban sze-
szes italt fogyasztott, majd éjfélt röviddel megelőzően egy makói szórakozó-
helyre ment.  A szórakozóhelyen tartózkodott  az öt vádlott  is,  akik a cselek-
mény elkövetésekor már szintén ittas állapotban voltak. A sértett szóváltásba
keveredett a szórakozóhelyen tartózkodókkal, így a vádlottakkal is, akik meg-
kérték, hogy távozzon. A sértett ennek eleget is tett, de rövid idő múlva vissza-
tért a szórakozóhelyre, ahonnan kikísérték.

A szórakozóhely előtt  a sértett  ismét szóváltásba keveredett  a vádlottakkal,
egyikőjükkel kölcsönösen pofon is ütötték egymást. A sértett látva a vele szem-
ben lévő erőfölényt gyors léptekkel elhagyta a helyszínt, azonban a vádlottak
utána  indultak.  Mikor  utolérték  ruházatát  rángatni  kezdték,  megpróbálták
megütni, megrúgni, de a sértettnek ekkor még sikerült elfutni. A vádlottak kö-



zül hárman utánaszaladtak, mikor utolérték a vádlottak egyike a falhoz szorí-
tott sértettet ököllel, nagy erővel fejen ütötte, melynek következtében térdre
rogyott és hasra esett, de eszméletét nem vesztette el és felállt. Ekkor ért oda
egy másik vádlott, aki ugyancsak ököllel nagy erővel a védekezést ki nem fejtő
sértettet fejen ütötte, aki ennek következtében összeesett és eszméletét vesz-
tette. A kiérkező mentők újraélesztést végeztek a sértetten, melynek következ-
tében keringése átmenetileg visszatért, de a kórházba szállítást követően más-
nap reggel elhunyt. 

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

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


