
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2020.01.20.-01.24.

2020. 01. 20.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1308/2019. Sz. L. Emberölés bűntettének 
kísérlete

2020. január 20. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértett évek óta élt életvitelszerűen jogcím nélkül a MÁV Zrt.
szatymazi  vasútállomás  mellett  levő  bakterház  épületében.  Mind  a  sértett,
mind a vádlott és élettársa hosszabb idő óta italozó életmódot folytattak és
többször tartózkodtak együtt a sértett által használt épületben. A vádlott rossz
szemmel nézte, hogy élettársa bejárt a sértetthez, azzal többször együtt szó-
rakozott, illetőleg italozott, ennek többször hangot is adott. 

A vádirat szerint a vádlott 2018. május 5. napján a kora délutáni órákban na-
gyobb mennyiségű alkohol elfogyasztását követően Szatymaz belterületén ke-
resni kezdte az élettársát, ebből a célból megjelent a sértettnél is. Amikor a be-
járati ajtón belépett, meglátta, hogy a belső helyiségben a sértett és az élettár-
sa egy ágyon egymás mellett fekszenek az egész napos italozást követően. A
vádlott ekkor a konyhában talált hirdetőújságokat magához vette, azokat egy
öngyújtóval meggyújtotta és a sértett éghető használati tárgyaira, így elsősor-
ban ruhaneműkre és bútorokra dobta.  A volt  bakterház valamennyi  ablaka
csukva volt, a ruhák azonnal lángra kaptak, melyet észlelve a vádlott az élettár-
sát felsegítette, kivitte az udvarra, míg a sértettnek azt mondta, hogy „dögölj
meg, égjél meg”. 

A füstre felébredő sértettnek még annyi ereje volt, hogy felkeljen az ágyból és
az épületből kimenjen, még mielőtt az teljesen lángba borult volna. A sértett
kizárólag azért maradt életben,  mert még a tűz  olyan fázisában ébredt fel,
amikor fel tudott kelni és ki tudott menekülni az ingatlanból. 

A keletkezett tüzet a helyszínre érkező tűzoltók eloltották, az épületben több
mint 1 millió forintos rongálási kár keletkezett. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2020. 01. 22.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem



B.37/2017. Sz. F. és társai Embercsempészés  bűn-
tette

2020. január 22. 8.15

Az ügy lényege: 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szem-
ben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszerve-
zet 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
Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a
cselekményeket  vagyoni  haszonszerzés érdekében követték  el.  A  tizennyolc
szállításban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak áruszállító járműve-
ket használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjár-
műveket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi rakterébe három esetben
nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és
az utazás 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 2020.01.24. napon 8.15 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2020. 01. 22.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

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

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2020. január 22. 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 

2020. 01. 22.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1085/2019. L. Z. S. és társai Költségvetési csalás 
bűntette

2020. január 22. 13.00



Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlottak  érdekeltségi  körébe  eső  gazdasági
társaságok 2015-2016. évben nem végeztek valós gazdasági tevékenységet,
egymással  színlelt  gazdasági  kapcsolatban  álltak,  fiktív  számlák
befogadásával  a  társaságok  adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul
csökkentették.  A  vádlottak  egy  része  megrendelések  szervezésével,
szerződéskötések  lebonyolításával,  illetve  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban  történő  felhasználásával,  bűnsegédként  segítette  a
szervezet tevékenységét. 

A valós gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaság látszólag a Kö-
zösség területéről, lengyel gazdálkodóktól vásárolta a két további kft.-nek el-
adott tojást, mely ügylet célja pusztán ezen két kft. közvetlen EU-s beszerzései-
nek leplezése volt. A kft., mint belföldi gazdálkodó közbeiktatására azért volt
szükség, hogy a két kft. a Közösség területéről nettó áron tudjon termékbe-
szerzést eszközölni, illetve a biztosított költségszámlák után általános forgalmi
adót levonásba helyezni. A számlákat könyvelésekben, adóbevallásokban sze-
repeltették,  így a társaságok adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul  csök-
kentették. 

Egy másik esetben az érintett gazdasági társaság – közösségi partnerektől
származó  beszerzéseinek  leplezése  érdekében  is  -  szintén  színlelt
gazdasági  kapcsolatban  állt  egy  kft.-vel,  amelytől  2015-2016.  évben
szójaolaj  és  szójadara  termékek  vásárlása  kapcsán  fogadott  be  fiktív
költségszámlákat  és  a  befogadott  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban történő felhasználásával  jogosulatlanul  csökkentette  ÁFA-
fizetési kötelezettségét.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2020. 01. 23.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1553/2019. B. Gy. és társa Emberölés bűntette 2020. január 23. 8.30

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  bűncselekmény  elkövetésekor  a  vádlottak
élettársként  éltek  együtt  a  sértettek  hódmezővásárhelyi  családi  házának
külön lakrészében.  A bűncselekmény elkövetését  megelőzően a vádlottak
és  a  sértettek  között  elmérgesedett  viszony  alakult  ki  a  vádlottak
folyamatos alkoholizáló életmódja miatt, a sértettek többször felszólították
a vádlottakat az elköltözésre. 

2018.  május  24.  napján  nagy  mennyiségű  szeszes  ital  és  gyógyszert



fogyasztását  követően  az  egyik  vádlott  a  86  éves  sértettet  a
hódmezővásárhelyi ingatlan konyhájába kicsalta, ahol a másik vádlott több
alkalommal baltával fejbe ütötte. Ezt követően ugyanez a vádlott a 78 éves
sértetthez ment és szintén több alkalommal baltával fejbe ütötte. A másik
vádlott  ezalatt  úgy  döntött,  hogy  egy  gázpalackot  is  felrobbant  annak
érdekében,  hogy  a  sértettek  biztosan  életüket  veszítsék.  A  gázpalackból
kiáramló gáz meggyújtásának hatására az ingatlan begyulladt,  a vádlottak
pedig  szórakozni  indultak.  A  hajnali  órákban  hazaérkezésükkor  azt
tapasztalták,  hogy  a  ház  nem  égett  le,  így  ismételten  felgyújtották  az
ingatlant.

Megjegyzés  :  A  bíróság az ügyben előkészítő ülést  tart,  majd 2020.  február
04.  napján  8.30  órakor  szintén  előkészítő  ülést  tart  a  108.  számú
tárgyalóteremben.

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

2020. 01. 24.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.37/2017. Sz. F. és társai Embercsempészés  bűn-
tette

2020. január 24. 8.15

Az ügy lényege: 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szem-
ben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszerve-
zet 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
Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a
cselekményeket  vagyoni  haszonszerzés érdekében követték  el.  A  tizennyolc
szállításban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak áruszállító járműve-
ket használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjár-
műveket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi rakterébe három esetben
nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és



az utazás 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 2020.01.31. napon 8.15 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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


