
 

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. 09. 19. – 2022. 09. 23. 

 

2022. 09. 19. 

 

Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalóterme 

B.8/2022. O.G. Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2022. 

szeptember 19. 
08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint – az egymással hosszú évek óta ismeretségben és egymás 

szomszédságában élő – vádlott 2021. június 06. napján, Bordányban a 

hajnali órákban megjelent a sértett kisházában, ahol az ágyában fekvő-félülő 

helyzetben tartózkodó, és egészségügyi állapota okán védekezésre csupán 

korlátozottan képes sértettet egy fém cipőkanállal több alkalommal, 

közepes-nagy erővel, valamint kis-közepes erővel a fején megütötte. Az 

ütéseket kezeivel hárítani igyekvő sértettet ezután magára hagyta, és 

otthonába hazatért. A mozgásában korlátozott, vérző sértett az őt ért 

bántalmazás hatására rövid időn belül életét vesztette. A vádlott a fenti 

napon, később ismét megjelent a sértett lakásán, ahol észlelte, hogy a sértett 

elhalálozott, majd ezután értesítette a mentőszolgálatot.  

A vádlottat a főügyészség halált okozó testi sértés bűntettének elkövetésével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022. 09. 19. és 2022. 09. 21. 
 

Szegedi Törvényszék 117. sz. tárgyalóterem 

B.1932/2020. V.T. és 2 társa költségvetési csalás 

bűntette 

2022. 

szeptember 19. 

és 21. napokon 

09:00 

(mindkét 

tárgyalási 

napon) 

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 
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