
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2020.10.26.-10.30.

2020. 10. 26.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2020. október 
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  2020.  október  28.  napján  9.00  órától
folytatja.

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

2020. 10. 27.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1044/2020. F. J. és társa Emberkereskedelem 
bűntette és más bűncse-
lekmények

2020. október 
27.

9.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  férfi  családi  és  baráti  körében  többen  éltek
jellemzően Nyugat-Európában folytatott prostitúciós tevékenységből. A vádlott
elhatározta, hogy a hozzá érzelmileg kötődő, 18. életévét éppen betöltött, naiv
és  befolyásolható  személyiségű  sértettet  rendszeres  anyagi  haszon
reményében ráveszi arra, hogy prostitúciós tevékenységet folytasson. Ennek
érdekében a vádlott elhitette a sértettel, hogy a prostitúció jól jövedelmez, az
abból származó pénzből megalapozhatják a szülőktől különálló közös életüket,
majd együtt  Németországba utaztak.  A sértett  2017. nyarán több,  mint  egy
héten  át  dolgozott  prostituáltként,  amit  a  vádlott  szervezett  és  az  abból
származó pénz nagy részét felélték.

A vádlott ezzel egyidőben elhatározta, hogy egy másik vele szintén – párhuza-
mosan – érzelmi viszonyban álló, de már prostitúcióból élő nő tevékenységét
is felügyelni  fogja. Ennek érdekében a nőt több alkalommal életveszélyesen
megfenyegette,  majd  a  két  nőt  egyszerre  futtatta  előbb  Németországban,



majd Dániában.  A sértettek egyike egészségügyi  problémák miatt 2017.  au-
gusztusáig, míg a másik sértett 2018. márciusáig folytatta a vádlott hasznára,
szervezésében és felügyelete mellett a szexuális szolgáltatást.

A  prostitúcióból  származó  és  a  vádlotthoz  jutó  pénz  egy  részét,  mintegy
400.000. forintot a férfi pénzküldő szolgáltatókon keresztül a dédnagymamájá-
nak jutatott, aki ismerve annak eredetét rendszeresen felvette azt Szegeden.

A férfi a fenti bűncselekmények miatt elrendelt előállítását megelőzően koka-
int fogyasztott.

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

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

2020. 10. 27.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.612/2020. B. Zs. és társai Emberölés bűntettének 
kísérlete és más bűncse-
lekmény

2020. október 
27.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint  a nő pultosként dolgozott a vendéglőben, ahová 11 órakor
tért be a sértett, mivel a vendéglő udvarán tűzifát kellett aprítania, illetőleg a
mellékhelyiséget takarítania. A sértett a vendéglőben fröccsözött, óránként 2-3
dl bort ivott meg. Délután 4 óra körül ért a kocsmába egy helybeli férfi,  aki
szintén italozni kezdett. A pultos nő szóvá tette, hogy a sértett nem vágta fel a
tűzifát, nem takarított fel, a vendégek beszélgetésébe is beleszólt és felszólítot-
ta őt, hogy menjen haza. Ezután a sértett a helybeli férfival kiment dohányozni
a vendéglő elé, majd vissza akart menni a kocsmába, mire a férfi felszólította,
hogy induljon haza. A sértett ennek ellenére visszament a kocsmába, ahol a
férfi őt pofon ütötte, fellökte, majd a földön fekvő sértettet több alkalommal,
nagy erővel combon és csípőn rúgta. A bántalmazások következtében a sértett
bal combcsontján darabos combnyaktörést, további töréseket, illetőleg comb-
izomszakadást szenvedett el. A sérülések miatt mozgásképtelen állapotba ke-
rült, csak a pult előtt feküdt hosszú ideig. Ekkor érkezett a vendéglőbe a sértet-
tet bántalmazó férfi rokona, de sem ő, sem a pultos nem hívott mentőt a sér-
tettnek - aki ezt kérlelte - hanem a pultos felszólítására a két férfi kihúzta sér-
tettet a vendéglő udvarára. Ott leültették egy padra és visszamentek italozni.
Mivel a sértettnek erős fájdalmai voltak és ülni sem tudott, lefeküdt a földre,
ahol fagypont közeli volt a hőmérséklet. Közel egy óra múlva a két férfi észlelte
ezt, megnézték a pultossal, aki mondta, hogy vigyék ki a sértettet az udvaron
kívüli részre, ne zavarja az udvaron levő mellékhelyiséget használó vendége-
ket. A két férfi a kérésnek eleget téve kihúzta a sértettet a vendéglő zárt keríté-
sén túli nádas melletti füves területre, majd ott magára hagyták, visszamentek
a vendéglőbe és néhány kör elfogyasztása után hazamentek. A vendéglő ezen



kerítésen kívül lévő részét esetenként árurakodás céljára használják, teljesen
elhagyatott, senki által nem látogatott terület. 

A sértett teljesen mozgásképtelen volt, felülésre és kúszómozdulat megtételé-
re sem volt képes. A sértett élete és testi épsége közvetlen veszélybe került,
mivel megfosztva volt attól, hogy más személynek jelezze ottlétét, segítséget
kérjen. A vékony ruházatot viselő sértett halála  kihűlés miatt a vádlottaktól
független, kívülálló okból, a puszta véletlen folytán maradt el, mivel mintegy
két és fél óra múlva az egyik vendég a nádas melletti füves területre ment vi-
zelni, ahol észlelte a sértettet. Ezt követően a sértettet a mentő sürgősségi mű-
tét céljából Szegedre szállította. A sértett sérülései 8 napon túl, mintegy 8 hét
alatt gyógyultak, maradandó fogyatékossággal. 

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

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

2020. 10. 29.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1173/2020. K. J. vádlott Testi sértés bűntette 2020. október 
29.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat  lényege szerint  a férfi  2019.  tavaszán ismerkedett  meg a francia
állampolgárságú  nővel,  majd  közöttük  szerelmi  viszony  alakult  ki,  azonban
együtt nem éltek, de gyakran tartózkodtak a vádlott édesapjának lakásában.
Így történt  ez  2020.  január 19.  napjára virradóra is,  amikor  a lakásba ittas
állapotban visszatérő férfi hajnali 3 óra körüli időben a lámpát felkapcsolva a
sértettet  felébresztette,  majd  a  szobában  törni-zúzni  kezdett  és  minden
különösebb szóváltás  nélkül  egy  recés  pengéjű  konyhai  késsel  rátámadt.  A
sértett a védekezés során a kés pengéjére ráfogott, megpróbálva azt a vádlott
kezéből  kicsavarni.  A  dulakodás  során  a  földre  eső  és  ott  fekvő  sértett
mellkasába  a  bakancsot  viselő  vádlott  legalább  egy  alkalommal,  közepes
erővel  belerúgott,  a  sértett  négy  bordáját  is  eltörve.  A  törött  bordák
következtében a sértettnél  közvetett  életveszélyes sérülést  eredményező és
kórházi ellátását is igénylő lég- és vérmell alakult ki, ami négy hét alatt gyógyult
meg.  Mindezeken túlmenően a sértettnek  a  kezén vágott,  valamint  a  fején
kisebb hámsérülései is keletkeztek, melyek külön-külön, illetve együttesen is
nyolc napon belül gyógyultak. 

A vádlott miután a sértettet megrugdosta, a konyhába ment, ahol egy üveg ét-
olajat vett elő, majd azt a sértettre, a lakásban szintén jelen lévő édesapjára,
valamint saját magára locsolta. Ezután elővett egy öngyújtót és azzal a felkiál-
tással, hogy „most mind a hárman meg fogunk halni” megpróbálta az olajjal
meglocsolt  tárgyakat,  illetőleg  ruházatot  meggyújtani.  A  vádlott  öngyújtója
azonban nem működött, valamint az étolaj önmagában szobahőmérsékleten



begyulladásra, így sérülés okozására is alkalmatlan. 

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

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


