
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK 

2022.10.03-10.07. 
 

 

2022.10.03. 
 

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem 

B.12/2022. K.I. 

 

Gondatlanságból 

elkövetett emberölés 

vétsége 

2022. október 

03. 

13:00 

 

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott és az elkövetéskor 75 éves 

nagymamája, a sértett évek óta nehéz körülmények között éltek. Bár a helyi 

önkormányzat többször, többféle módon is segítette őket, sokszor télen sem 

gyújtottak be hosszabb időre, előfordult, hogy nem ettek napokig, és nem 

kértek orvosi segítséget sem. A sértett egészségi állapota 2020 februárjában 

leromlott, napok alatt önellátásra képtelenné vált. A vádlott ennek ellenére a 

korábbi évekhez hasonlóan nem fűtött, nem kért segítséget nagymamája 

ápolásához és ő maga sem gondoskodott róla. A vádlott orvosi segítséget is 

csak négy nap múlva, többszöri felszólításra hívott, amikor a sértett egészségi 

állapota már visszafordíthatatlanná vált. A sértett kihűlés miatti többszervi 

elégtelenség miatt a kórházba szállítást követő napon elhalálozott. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 
 

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

2022.10.04. 
 

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem 

B.650/2017. 

 

M. J. P. és társai 

 

Különösen jelentős 

vagyoni hátrányt okozó, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. október 

04. és 06. napjai 
9:00 

(mindkét 

határnapon

) 

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bűnszervezetet működtettek, 

amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műszaki 

cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív 

mailto:sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu


termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek 

könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre 

tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a 

híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai termékek 

zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon 

keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító 

tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet 

közreműködésében érintett személyek és cégek részvételével. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.  

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022.10.05. 
 

Szegedi Törvényszék – 108. számú tárgyalóterem 

B.1701/2021. 

 

J. L. és társai. Emberkereskedelem 

bűntette 

2022. október 

05. 

8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. és a II. r. vádlott 2012 és 2017 között két lányt - labilis, 

befolyásolható személyiségét, nehéz anyagi helyzetüket és érzelmi 

kiszolgáltatottságukat – kihasználva bírtak rá arra, hogy pénzért szexuális 

tevékenységet folytassanak Dániában, Hollandiában, Izlandon, Svájcban és 

Svédországban. Az I. és a II. r. vádlott a sértettek tevékenységét irányították, 

őket szállították, felügyelték, ellenőrizték, beszámoltatták, külföldi lakhatásukat 

megszervezték, a naponta megszerzendő bevétel nagyságát meghatározták.  

A III. r., a IV. r. és az V. r. vádlottak – ingatlanvásárlások, különböző pénzügyi 

szolgáltatások igénybevételével - közreműködtek a bűncselekményből 

származó pénzösszegek biztosításában, eredetének leplezésében. 

Az I. és a II. r. vádlottat az ügyészség emberkereskedelem, míg társaikat 

pénzmosás 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. 

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 



2022.10.06. 

 

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

B.371/2021. 

 

D.L.L. Emberölés bűntette 2022. október 

06. 

10:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett 2003-ban ismerkedtek meg, majd élettársi 

viszonyukból közös gyermekük is született. Amíg a vádlott Németországban 

börtönbüntetését töltötte, a sértett szerelmi kapcsolatot létesített egy 

ismerősével és hozzá is költözött. Szabadulása után a vádlott elhatározta, hogy 

féltékenységből megöli a volt élettársát. Ezért 2006. július 21. napján éjszaka 

bement a sértett otthonába, a korábban beszerzett méreggel a házőrző kutyát 

megmérgezte és a sértettet ismeretlen helyre hurcolta, ahol olyan mértékben 

bántalmazta a nőt, hogy az életét vesztette. Ezt követően a holttestét a Tiszába 

rejtette. Tette leplezése céljából elvitte a sértett biciklijét, valamint megjelent a 

sértett szüleinél arra hivatkozással, hogy nem éri el a sértettet, nem tud bejutni 

az ingatlanába se.  
A sértett holttestét egy horgász találta meg 2007. július 3. napján, míg 

személyazonosságára csak 2020 júniusában derült fény. 
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 4 fő részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 


