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2022. 09. 26.
Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalóterem
B.29/2022.

H.B.

Emberölés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmények

2022.
szeptember 26.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott és a sértett egymással élettársi kapcsolatban éltek,
amely kapcsolatukból 2018. évben gyermekük született. A kiskorú sértett 2018.
év végétől az apa sértett kizárólagos nevelésébe került azzal, hogy a vádlott
hétvégente, illetve egy hétköznap jogosult a gyermek láthatására, egyebekben
a vádlott szülői felügyeleti joga ezen időponttól szünetel.
2021. június 5. napján a vádlott gyermekével ismerőseinél, Algyőn tartózkodott
vendégségben. A vádlott az esti órákban elfogyasztott szeszes italtól enyhe fokú
ittasság állapotába került, és több alkalommal felhívta a sértettet, amely
telefonbeszélgetések során az ingerült vádlott azt mondta a sértettnek, hogy
„eltűnik a gyermekükkel”. A sértett ekkor közölte a vádlottal, hogy elhozza a
gyermeket, illetőleg a rendőrséget is értesíteni fogja.
A vádlott az előbbieket követően, felébresztette a házban alvó gyermeket és
vele az ingatlan ablakán keresztül kimászva akart távozni, azonban ebben az ott
lakó ismerőse megakadályozta. Ezt követően érkezett a lakóházhoz a sértett,
amelyet észlelve a vádlott kirohant az utcára, ahol több alkalommal, hangosan
kiabálva meglökte a sértettet, őt azzal fenyegette, hogy „szíven szúrlak”. A
sértett, védekezésül ellökte magától a vádlottat, aki ennek hatására a
vízelvezető árokba esett.
Mindezt követően a vádlott visszament a lakóházba, ahol felvette gyermekét,
illetve magához vett egy, az élet kioltására alkalmas, 15 cm pengehosszúságú
kést, és kiment az utcára, majd a kiskorú sértettel a karjaiban futni kezdett,
miközben a kiskorú sértett sírt és azt kiabálta, hogy „apa”. A sértett – mivel
észlelte, hogy a vádlottnál kés van – a vádlott után ment és elvette tőle
gyermeküket, majd védekezésül – miközben gyermekét a karjaiban tartotta –
hátat fordított a vádlottnak, aki a késsel, a sértettet egy alkalommal a nyakán
kis-közepes erővel megszúrta, illetve egy alkalommal a bal könyöke felett őt
megvágta, miközben azt kiabálta: „most meg fogsz dögleni”, „megmondtam,
hogy megöllek”. A vádlott ezek után a kést a közeli vízelvezető árokba dobta,
majd bement a lakóházba, ahol a rendőrség elfogta. A vádlott a rendőri
intézkedés során is több olyan indulatos kijelentést tett, mely szerint reméli,
hogy a sértett „megdöglik”.
A vádlottat a főügyészség emberölés bűntettének kísérlete és más
bűncselekmények elkövetésével vádolja.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.

Információ:

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2022. 09. 26.
Szegedi Törvényszék 117. sz. tárgyalóterem
B.1932/2020.

V.T. és 2 társa

költségvetési csalás
bűntette

2022.
szeptember 26.

09:00

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 felhív ást 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

2022.09.28.
Szegedi Törvényszék 117. számú tárgyalóterem
B.1395/2021.

H.A.S.

Emberölés bűntette

2022.
szeptember 28.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a férfi többször bántalmazta, illetőleg fenyegette volt
élettársát, ami miatt a nő idén januárban anyaotthonba távozott. Erről azonban
a vádlottat nem tájékoztatta, aki részben ebből az okból is adódóan felkereste
volt élettársa testvérét az egyik megyebeli faluban. A vádlott 2021. január 20.
napján, este 7 órakor jelent meg a sértett családnál ittas állapotban és kérte,
hogy ott alhasson. Az élettársával történő szakítást feldolgozni nem tudó vádlott
kérését a sértettek elutasították, azonban tartva attól, hogy a férfi visszatér, a
kaput becsukták, lelakatolták, valamint a kutyát is elengedték. A sértettek tettét
az is indokolta, hogy a volt élettárs figyelmeztette arra őket, hogy a vádlott
aznap már többször az életük kioltására irányuló fenyegetést közölt vele.
A vádlott ezután többször is hívogatta volt élettársa testvérét, aki közölte vele,
hogy a testvérével való kapcsolatnak vége van, és hagyja őket békén. A vádlott
ezután elhatározta, hogy visszamegy a sértettek lakóhelyére és a korábbi
fenyegetéseit beváltja.
Ebből a célból valamivel éjfélt megelőzően, a szomszédos ingatlanon keresztül
az udvarra bemászott, majd a lakóházba ment. Az ingatlanban a vádlott
testvére, annak élettársa és közös gyermekük egy ágyban aludtak. A vádlott az
ágyhoz lépett, majd azt kiáltotta a sértettek felé, hogy „megölöm a fiadat,
meghaltok”, majd egy késsel az alvó gyermekkorú felé szúrt. A gyermek
édesapja a kiabálásra felébredt, és egy reflexszerű mozdulattal a szúrást
felfogta, míg a gyermek édesanyja a kiskorút az ágyból kirántotta. A vádlott
ekkor az ágyban még ülő-fekvő helyzetben levő édesapa felé szúrt több
alkalommal. A támadásnak akkor lett vége, amikor az édesanya kiabálására a
másik szobában alvó egyik hozzátartozó felébredt, pokrócot dobott a vádlott
fejére, valamint őt egy vascsővel az ingatlanból elkergették. A megszúrt sértett
élete közvetlen veszélyben volt, azt csak a helyszínen tartózkodó hozzátartozók
vérzéscsillapítása, valamint az időben kiérkező orvosi segítség és életmentő
beavatkozás mentette meg.
A főügyészség a vádlottat több ember, részben 14. életévét be nem töltött,
részben védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés
bűntettének kísérletével vádolja.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.
dr. Horváth-Tóth Imola
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

