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2022.11.28. 
 

Szegedi Törvényszék 117. számú tárgyalóterme 

B.34/2022. G. J. M. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022. november 

28. 

 

8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott csengelei tanyáján 2021. november 16. napján 02 

óra 30 perckor kutyaugatásra és további zajokra lett figyelmes. Mivel már 

több alkalommal is előfordult, hogy valószínűsíthetően migráns személyek 

haladtak el a tanyaépület mellett, így a vádlott zajok forrásának ellenőrzése 

érdekében egy 1 méter hosszú akácfa karót vett magához. A vádlott 

közeledtére a migráns személyek továbbhaladtak a tanya melletti erdős rész 

felé, aki ezt észlelve utánuk indult. A sértettet utolérve a vádlott a sértett 

fejét az akácfa karóval két alkalommal nagy erővel megütötte, aki az ütések 

hatására összeesett, a feje pedig azonnal vérezni kezdett, az ütés 

következtében koponyatörést és agyzúzódást szenvedett. A vádlott ezt 

észlelve azonnal hívta mentőket és megkezdte a sértett ellátását. A vádlott 

által okozott koponya-agysérülések közvetlen életveszélyes sérülések voltak. A 

sértett gyógykezelése során ugyanakkor szövődmények nem léptek fel, élettani 

paraméterei stabilak maradtak, így tüneti terápián túlmenő életmentő speciális 

beavatkozás nem vált szükségessé, gyógykezelését és megfigyelését követően 

2021. november 24. napján a kórházból elbocsátották. 

 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022.11.28. 
 

Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalóterme 

B.11/2022. R. G. Emberölés bűntettének 

kísérlete 

2022. november 

28. 

 

8:30 

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint a vádlott és a 82 éves sértett, a vádlott apja együtt éltek. A 

sértett több idült betegségben szenvedett, állapotára figyelemmel ápolásra 

szorult, melyet a nap 24 órájában a vádlott nem akart ellátni, ezen ápolási 

feladatok végrehajtása érdekében nem akart a munkahelyén felmondani. A 

vádlott 2020. december 10. napján a közösen lakott ingatlanban – mivel nem 



akarta édesapját a nap 24 órájában ellátni – ingerült volt, ivott, majd úgy 

döntött, hogy megöli, megfojtja a sértettet. A vádlott ekkor a széken ülő sértett 

mögé lépett és a sértett nyakát a bal könyökhajlatába fogta, majd jobb kezével 

ráfogott a saját bal kezére, azért, hogy még erősebben tudjon fojtani. Ekkor a 

fojtó fogással a vádlott elkezdte a sértett fejét felfelé-hátrafelé húzni, annak 

érdekében, hogy a fojtás sikeres legyen és a fojtással szorító-nyomóerőt tudjon 

a sértett nyakára kifejteni. A vádlott a sértett nyakát ezen fojtó fogásban 

legalább fél percig és legalább közepes erővel szorította, azonban a sértett nem 

ájult el, próbált védekezni a fojtás ellen oly módon, hogy az állát lenyomta és 

kezeivel a vádlott kezeire ráfogott. A sértett végül a folyamatos ellenállásának, 

védekezésének köszönhetően kiszabadult a vádlott fojtásából. 

A sértett ekkor földre csúszott, összerogyott. A vádlott azért, hogy az általa 

megkezdett emberölést befejezze a sértett mellé ereszkedett féltérde és őt 

ököllel, nagy erővel, legalább hat alkalommal a fején megütötte, amitől a sértett 

vérezni kezdett. A sértett a vádlott ezen bántalmazásai ellen már védekezni nem 

tudott. 

A vádlott a vér látványától megijedt és felhagyott a bántalmazással, majd az 

ingatlanból távozott, magára hagyva a vérző, sérüléseket elszenvedett sértettet. 

Később a sértettet megtalálták és kórházba szállították. 

A sértett a bántalmazás következtében hámsérülések mellett a bal fülkagyló 

sérülését, valamint pajzsporcszarv-törést szenvedett. 

A sértett 2020. december 22. napján SARS-CoV-2 vírusfertőzés következtében 

életét vesztette. 

 
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 5 fő részére biztosítható. 

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022.11.28. 
 

Szegedi Törvényszék 117. számú tárgyalóterme 

B.24/2022. F. G. A. Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2022. november 

28. 

 

10:00 

Az ügy lényege: 

A pótmagánvádló által benyújtott vádindítvány szerint 2020. december 12. 

napján a sértett, valamint a sértett édesanyja között vita, hangos szóváltás 

alakult ki, amelybe aztán a sértett a vádlottat, élettársát, a közös gyermekük 

édesanyját is belevonta. A vita következtében a vádlott és a sértett között 

kölcsönös dulakodás, lökdösődés alakult ki. Az ingatlan több helyiségén 

keresztül folyó dulakodás, bántalmazás végén a vádlott megragadta a 

konyhapult késtartójában található 20 cm pengehosszúságú kést és azzal a 

mailto:sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu


sértettet a bal mellkasfél hónaljvonal alatti részén gyors, egymás követő két 

alkalommal megszúrta. 

A sértett édesanyja értesítette a mentőszolgálatot, a sértettet kórházba 

szállították, aki azonban az orvosi ellátás ellenére 2020. december 14. napján 

elhunyt. 

A vádlottal szemben folyamatban volt nyomozást a Csongrád-Csanád 

Megyei Rendőrfőkapitányság 2022. január 04. napján kelt határozatával 

büntethetőséget kizáró jogos védelmi helyzet miatt megszüntette.  

A pótmagánvádló a vádlottat halált okozó testi sértés bűntettével vádolja. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2022. 11. 29. 

 

Szegedi Törvényszék 235. számú tárgyalóterem 

B.2/2022. dr. B. G. és 

társai 

Költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2022. november 

29. 

09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak egy szociálisan és mentálisan hátrányos helyzetű 

fiatalok felkarolásának támogatása érdekében létrehozott alapítvány, valamint 

az alapítvány fenntartásában működő felnőttoktatási gimnázium és 

szakközépiskola vonatkozásában olyan tanulók után is normatív támogatásokat 

vettek igénybe, akik nem álltak tanulói jogviszonyban az oktatási 

intézményekkel, illetve ugyan beiratkoztak, de a tanórákat nem látogatták. Az 

oktatási intézmény vezetői olyan utasítást adtak a tanároknak, hogy a hiányzó 

tanulók részére fel évente legalább két érdemjegyet kell adni, ha nem jelennek 

meg a számonkérésen sem, akkor elégtelen osztályzatot kell beírni. A fentiek 

szerint a vádlottak 2012. január 01. napjától 2014. szeptember 05. napjáig tartó 

időszakban a jogosulatlan normatív támogatás igénybevételével 112.047.817,- 

forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

 

 

 

 



2022. 11. 30. 
 

Szegedi Törvényszék 117. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2022. november 

30.  

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 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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