SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2022. 09. 12. – 2022. 09. 16.

2022. 09. 12.
Szegedi Törvényszék 117. számú tárgyalóterme
B.1514/2021.

Információ:

M.A.

Emberölés bűntette

2022.
szeptember 12.

9:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2020. november 6. napján a reggeli órákban
magához vett egy kést és megtámadta várandós feleségét. A vádlott több
alkalommal megszúrta a sértettet, amelynek következtében a sértett és
születendő gyermeke is életét vesztette.
A vádlottat a főügyészség különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen
személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének elkövetésével vádolja.
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 3 fő részére biztosítható.
dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2022. 09. 13.
Szegedi Járásbíróság – 19. sz. tárgyalóterem
B.963/2021.

V.Á.

Pénzhamisítás bűntette

2022.
szeptember 13.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2018. augusztusában felkereste ismerősét, hogy
adjon neki kölcsön egymillió forintot. Kérésével egyidejűleg a sértettnek
felajánlotta, hogy 4.000 eurót ad át neki, arra az esetre, ha két héten belül a
kapott összeget nem térítené vissza. A sértett elfogadta az ajánlatot, és a
férfinak Hódmezővásárhelyen odaadta a kért összeget, s cserébe tőle elfogadta
a biztosítékként felajánlott valutát.
Egy hét elteltével a vádlott ismét kölcsönért fordult a sértetthez, aki ekkor egy
barátjához irányította tovább a férfit. A vádlott tőle ugyanilyen feltételek mellett
500.000 forintot kért és kapott kölcsön, és részére 2.000 euró biztosítékot adott
át.

A valóságban a sértetteknek 50 eurós címletekben átadott, így a vádlott által
forgalomba hozott bankjegyek mindegyike hamis volt. A 120 darab bankjegy
több mint fele azonos sorszámú volt, a hamisítás minősége folytán azonban
azok a sértettek megtévesztésére alkalmasak voltak.
A vádlottat a járási ügyészség folytatólagosan elkövetett pénzhamisítás
bűntettével vádolja.
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 1 fő részére biztosítható.
Információ:

dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő

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

2022. 09. 14.
Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem
B.1932/2020.

V.T. és 2 társa

költségvetési csalás
bűntette

2022.
szeptember 14.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak egy kisteleki gyógyászati központ
megvalósítása érdekében hamis önerő igazolással jutottak 822 millió forint
uniós és hazai forrásból származó támogatáshoz.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. nyarán pályázati felhívást tett közzé,
amelyre az egymással élettársi kapcsolatban élő I. és II. r. vádlott 2012.
szeptemberében pályázatot nyújtott be az általuk irányított cég nevében.
Ennek célja egy kisteleki gyógyászati központ létrehozása lett volna,
amelyben 15 különböző testi és lelki gyógymódot kínáló szolgáltatás, 76
szállás és fekvőbeteg férőhely került volna kialakításra.
A pályázat összköltsége részben vissza nem térítendő támogatásból, részben
saját forrásból állt. Az I. és a II. r. vádlott azonban az önerő összegével nem
rendelkezett, ezért annak meglétét valótlan tartalmú nyilatkozatokkal – így a
III. r. vádlott által készített és ellenjegyzett kölcsönszerződéssel, letéti
szerződéssel - igazolták.
A projekthez az Európai Regionális Fejlesztési Alap 698, míg a magyar állam
124 millió forint támogatást nyújtott. Az I. és a II. r. vádlott az építkezés
megkezdését követően a támogatással érintett céget értékesítette. Az új
ügyvezető a támogatás összegét ugyan a beruházásra fordította, azonban
azt saját forrás hiányában befejezni nem tudta, ezért a kivitelezés 2016. év
végére befejeződött. A Nemzetgazdasági Minisztérium a céggel kötött

szerződéstől 2017. áprilisában elállt és a kifizetett teljes támogatási összeget
visszakövetelte.
A vádlottak cselekményükkel több, mint 822 millió forint vagyoni hátrányt
okoztak a költségvetésnek.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
Információ:

dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

