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Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem 

B.943/2020. 

 

B. S. vádlott és 

társai 

Költségvetési csalás 

bűntette 

2023. március 

22. 

13:00 

Az ügy lényege: 

 

Költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat a Csongrád-Csanád Megyei 

Főügyészség öt férfi ellen, akik 2011 és 2014. év között egy Mórahalmon, uniós 

és magyar költségvetési forrásokból megvalósítandó makettpark építésére 

több mint félmilliárd forint támogatást kíséreltek meg megszerezni. 

A vádirat szerint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország Fejlesztési 

Terv keretén belül pályázati felhívást tett közzé. A felhívásra a vádlottak 

egyikének cége 2009. novemberében pályázatot nyújtott be, melynek 

elbírálását követően a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (röviden 

DARFÜ) a társasággal 2010. októberében támogatási szerződést kötött. A 

támogatást elnyert nonprofit társaság vállalta, hogy Mórahalom területén egy, 

az 1910-es Nagy Magyarországot bemutató emlékparkot létesít, melyben 50 

fontos magyar műemlék kicsinyített mását helyezi el, valamint fogadóépületet 

alakít ki, s a létesítményt az elkészültét követő 5 évig üzemelteti. A beruházás 

során a generálkivitelezői és a műszaki ellenőri tevékenységet a vádlottak 

befolyása, illetve irányítása alatt álló gazdasági társaságok végezték. 

A projekt összköltsége 648 millió forint volt, melyet a cég 15%-os önerő 

biztosítása mellett, 550 millió forint vissza nem térítendő uniós és hazai 

támogatási összegből vállalt megvalósítani. A vádlottak a kivitelezés kezdeteitől 

folyamatosan finanszírozási gondokkal szembesültek, az önerő meglétét is úgy 

igazolták, hogy az összeget a pályázat menedzselését, illetve a projekt pénzügyi 

irányítását végző vádlott egy napra utalta át az erre a célra fenntartott 

bankszámlára, az azonban a kivitelezés tényleges megkezdésekor már csak 

részben állt rendelkezésre. A likviditási problémák áthidalása és a minél 

nagyobb összegű támogatás lehívása érdekében a vádlottak közösen 

elhatározták, hogy a kivitelezés folyamán benyújtandó kifizetési kérelmekben el 

nem készült maketteket és munkálatokat jelentenek majd készre. 

A pályázatot elnyerő társaság, valamint a vele szerződésben álló 

generálkivitelező, illetve a műszaki ellenőrzést végző cégek részéről eljáró 

vádlottak mindvégig tisztában voltak a projekt kivitelezésének tényleges 

állásával, s így azzal, hogy a kifizetési kérelmekben teljesítettként megjelölt 

makettek egy része a valóságban el sem készült vagy az előírtnál jóval silányabb 

minőségben készült el, illetve egyes makettek elszámolása túlárazott volt. 

 2014. júniusáig – a támogatási előleggel, illetve három kifizetési kérelemben 

megítélni kért támogatással együtt – a vádlottak összesen több mint 510 millió 

forint összegre nyújtottak be igényt. Mivel a DARFÜ a kivitelezés ellenőrzése 

során tapasztalt szabálytalanságok következtében a pályázó céget még a 

második kifizetési kérelem elbírálása során 25%-os támogatáselvonással 



sújtotta, végül mindösszesen 436 millió forint folyósítására került sor a 

támogatott társaság részére. 

Az utolsó, záró kifizetési csomagban a vádlottak 2014. március 31. napjával a 

projektet készre jelentették. A benyújtott elszámolásban foglaltak ellenőrzése 

során azonban az nyert megállapítást, hogy a projekt műszaki állapota a 

pályázatban vállalt funkció betöltésére alkalmatlan, 20 makett nem volt 

fellelhető a helyszínen, több pedig sérült volt. A projekt során tapasztalt 

szabálytalanságokra, valótlan iratokkal történő megtévesztésekre és 

szerződésszegésekre figyelemmel a DARFÜ a költségvetési támogatást 

jogosulatlanul igénybe vettnek minősítette, és kifizetett összeg visszafizetésére 

kötelezte a támogatott társaságot. 

A jogosulatlanul igénybe vett 436 millió forintos költségvetési támogatás 

visszafizetésére nem került sor, a visszakövetelt összegből végrehajtási eljárás 

során csupán alig 50 millió forint térült meg. 

A vádlottakkal szemben a főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési csalás bűntett kísérletének elkövetése miatt elkövetése 

miatt emelt vádat. 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart, amelyen ítélethirdetés 

várható. 

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 

 

2023.03.23. 
 

Szegedi Törvényszék 108. számú tárgyalóterme 

B.1/2023. I. D. M. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2023. március 

23. 

 

09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a letartóztatásban levő vádlott és a sértett egy zárkában 

voltak elhelyezve a Szegedi Fegyház és Börtönben. A fogvatartásuk alatt, 

2021. szeptemberéről a vádlott minden ok nélkül folyamatosan belekötött a 

sértettbe, ütötte-verte, különböző feladatok elvégzésére kényszerítette. A 

sértett a további bántalmazások elkerülése végett a vádlott minden kérését 

teljesítette, így többek között moslékot evett, a kártyázások során, ha 

vesztett volt, hogy öt liter vizet is meg kellett innia. Mindezeken túlmenően 

a befenyített sértettnek mások telefonját kellett hozzátartozóival 

feltöltetnie, a csomagjai tartalmát a vádlottnak akarata ellenére átadnia. A 

rendszeres zárkabeli kártyázások során, 2021. november 8. napján délután 

a vádlott ismét arra kényszerítette a sértettet, hogy vesztes játszmánként 1, 

összesen 3 liter vizet igyon, majd a végén arra, hogy további 5 liter vizet is 

megigyon. A sértett könyörgött, hogy nem bírja, rosszul van, erre a vádlott 

mailto:sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu


bántalmazta, majd zsír evésére is utasította. A sértett rövid idő múlva rosszul 

lett, eszméletét vesztette, majd kórházba szállították és gyógykezelték, mivel 

nála a vízmérgezés miatt életveszélyes állapot alakult ki. A vádlott mielőtt a 

sértettet elszállították, megfenyegette a zárkatársait, hogy az előzményeket 

nem mondhatják el, azt kell állítaniuk, hogy a sértett egyszer csak lefordult 

a székről. 

A főügyészség a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés, zsarolás és 

kényszerítés bűntettével vádolja. Mértékes indítványként a főügyészség a 

vádlotti beismerés esetére 6 év 6 hónap szabadságvesztés büntetés 

kiszabását indítványozta. 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2023.03.23. 

 

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem 

B.371/2021. 

 

D.L.L. Emberölés bűntette 2023. március 

23. 

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 10 fő részére biztosítható. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2023.03.21. 

 



Szegedi Járásbíróság C5. számú tárgyalóterem 

B.933/2022. F. M. és társa Testi sértés bűntette és 

más bűncselekmény 

2023. március 

21. 
10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a sértett egy szegedi nyaralóban buliztak 2021. 

január 23. napján egy nagyobb társasággal. Az este folyamán az alkoholt és 

kábítószert is fogyasztó vádlott az ittassága miatt földön fekvő sértettet 

megpróbálta felébreszteni úgy, hogy vizet öntött a fejére. Mivel ez nem 

vezetett eredményre, ezért a vádlott lefolyó tisztító granulátumot öntött a 

sértett fülébe, amit a tásaság tagjai telefonnal rögzítettek. A sértett erre 

felébredt és megpróbálta vízzel kimosni a fülét, melynek hatására a nagy 

fájdalom mellett a lúg egyre mélyebben okozott égési sérüléseket. A 

sértettet ezt követően kórházba szállították, ahol rajta műtéteket végeztek 

el. A sértett sérülése maradandó hallás- és esztétikai sérüléssel gyógyult. 

 

A járási ügyészség a vádlottat maradandó fogyatékosságot okozó testi sértés 

bűntettével és kábítószerrel birtoklásának vétségével vádolja.  

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 

2023.03.22. 

 

Szegedi járásbíróság D.11.2. számú tárgyalóterem 

B.104/2023. J. I. Kuruzslás vétsége és 

más bűncselekmények 

2023. március 

22. 

08:15 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2017. évtől 2020. évig rendszeresen 

ellenszolgáltatásért cserébe a hozzá különböző egészségügyi panaszokkal 

forduló személyeket a saját házában fogadta. A vádlott ezen személyeket 

egészségügyi problémáikról kikérdezte, esetenként orvosi leletüket elkérte, 

rajtuk állapotfelmérést, egy készülék segítségével „műszeres kórokozómérést” 

végzett, majd kezelést írt elő. Az állapotfelmérésért különböző, 1.000 - 20.000 Ft 

közötti összeget kért. 

A vádlott nem rendelkezik sem orvosi végzettséggel, sem nem–konvencionális 

gyógyító vagy természetgyógyászati tevékenység végzéséhez szükséges 

képesítéssel. Az állapotfelmérést követően a kezelésekhez a vádlott egy 

frekvencia generátor használatát ajánlotta, melyet a sértettek a vádlottól 

béreltek vagy megvásároltak. A vádlott a frekvencia generátor bérbe adásakor 

és értékesítésekor a sértetteket szándékosan tévedésbe ejtette, mivel azt a 

téves képzetet alakította ki bennük, hogy az eszköz használatával javulás fog 

beállni egészségügyi állapotukban, azonban a frekvencia generátor erre nem 



alkalmas, ezáltal a vádlott az állapotfelmérésekkel, a frekvencia generátor 

bérleti díjával, illetve vételárával megegyező kárt okozott a sértetteknek. 

A járási ügyészség a vádlottat kuruzslás vétsége és más bűncselekmények 

elkövetésével vádolja. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart. 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

 


