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Bf.22/2018. A. S. Hivatalos személy elleni 
erőszak bűntette és lő-
fegyverrel visszaélés 
bűntette

2018. április 03. 11.30

Az ügy lényege: 

Az elsőfokú bíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki a vádlottat hivatalos
személy elleni erőszak bűntette és lőfegyverrel visszaélés bűntette miatt, ezért
őt halmazati  büntetésül  5 év fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre
ítélte. A vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő
napon bocsátható feltételes szabadságra.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főka-
pitányság hivatásos állományába tartozó rendőrök 2016. augusztus 26. napján
a rendőrkapitányság fogdájából szállították át az afgán állampolgárságú vád-
lottat a Bevándorlási és Állampolgári Hivatal szegedi épületébe, idegenrendé-
szeti eljárás lefolytatása végett. A vádlott kezei elől voltak megbilincselve, to-
vábbá bilincsrögzítő deréköv és vezetőszár is volt rajta. Az épület ügyfélvárójá-
ban tartózkodó vádlott az adminisztratív okok miatt elhúzódó ügyintézés miatt
egyre türelmetlenebbé és agresszívabbá vált, majd az őt lefogni próbáló rend-
őr jobb oldalán lévő fegyvertokban tartott lőfegyverének markolatára ráfogott,
kioldotta a fegyvert rögzítő klipszet, a fegyvert kihúzta a tokból és azt két kéz-
zel behúzta mellkasához oly módon, hogy a fegyver csöve előre nézett. Ekkor a
rendőrök földre vitték a vádlottat, a fegyver visszaszerzése érdekében dulako-
dásra kényszerültek az ellenállást tanúsító vádlottal, aki ennek során megha-
rapta az egyik intézkedő rendőr bal hüvelyk, illetve középső ujját. A rendőrök-
nek végül együttes erővel sikerült lefogniuk a vádlottat. 

A bíróság ítéletével szemben a vádlott és védője jelentett be fellebbezést.

Megjegyzés  : A másodfokú bíróság az ügyet nyilvános ülésen bírálja el.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 04. 05.

Szegedi Járásbíróság – 8. sz. tárgyalóterem



B.2625/2013. T. I. és társai Különösen nagy értékre, 
dolog elleni erőszakkal 
elkövetett lopás bűntette

2018. április 05. 9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a II.r. és I.r. vádlottak a III.r. vádlott által adott tipp
alapján  2012.  augusztus  hó  19.  napján  elkezdték  bontani  egy  szegedi
ékszerbolt  pincéjének  mennyezetét  annak  érdekében,  hogy  az  üzletben
található páncélszekrény  tartalmát  jogtalanul  eltulajdonítsák.  Az  I.  és  II.r.
vádlottat  a  IV.r.  vádlott  szállította  a  helyszínre,  aki  a  környéket  figyelte  a
lelepleződés  elkerülése  érdekében.  A  vádlottak  a  megkezdett  bontást
másnap  folytatták,  azonban  mivel  rossz  helyiségbe  fúrtak  fel,
cselekményükkel  felhagytak.  Ezt  követően  2012.  október  hó  21.  napján
visszatértek, és immár sikerrel járva a pince mennyezetét megbontották, a
páncélszekrényt  flex  segítségével  kivágták,  és  abból  több mint  105 millió
forint értékű aranyékszert és készpénzt tulajdonítottak el. A rongálással 1
millió  forint  kárt  okoztak.  A  cselekmény  elkövetése  idején  III.r.  vádlott  a
helyszínt  ugyancsak  figyeléssel  biztosította.  A  vádlottak  ezt  követően  az
eltulajdonított értékeken megosztoztak, majd I.r. vádlott a neki jutó részből
3.423.000,- forint értékű ékszert - annak nem legális voltát elárulva – a VII.r.
vádlott  közreműködésével  értékesített  VIII.r.  vádlottnak.  Az eltulajdonított
értékből 15.656.275,- forint lefoglalással megtérült.

A  fentieket  megelőzően  az  I.r.,  II.r.  és  V.  r.  vádlottak  2012.  július  hó  07.
napján  03  óra  15  perc  körüli  időben  Tamásiban  a  sértett  kft.
betonkerítésén  lévő  szögesdrót  elvágása  után  bemásztak  a  sértett
telephelyére.  Mialatt  I.r.  vádlott  a helyszínt  figyeléssel  biztosította,  II.r.  és
V.r.  vádlottak  az  iroda  ablakát  befeszítve,  és  oda  bejutva  jogtalanul
eltulajdonítottak egy 8,2 millió forint készpénzt tartalmazó lezárt kazettát,
majd onnan a VI.r. vádlott által vezetett gépkocsiba beszálltak, és elhagyták
a  helyszínt.  A  lezárt  pénzkazettát  10  km-rel  távolabb  feszítővassal
együttesen felnyitották. Az eltulajdonított pénz az eljárás során nem került
elő. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben ítéletet hirdet.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 04. 05.

Szentesi Járásbíróság – fszt. 4. sz. tárgyalóterem

B.205/2016. F. S. és társai Lopás bűntette 2018. április 05. 9.00

Az ügy lényege: 

A Szentesi Járási Ügyészség a vádlottak ellen nagyobb értékre, bűnszövet -
ségben,  üzletszerűen  elkövetett  lopás  és  más  bűncselekmények  miatt



emelt vádat összesen negyven vádpontban. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak 2015. évben rendszeres, megélhetésü-
ket biztosító legális jövedelemmel nem rendelkeztek, ezért anyagi helyzetü -
ket vagyon elleni bűncselekmények rendszeres elkövetésével kívánták biz-
tosítani. 

Az I. és II. r. vádlottak rokoni, ismeretségi körükből, valamint korábbi bűn -
társaikból összesen 11 fős bűnszövetséget létesítettek besurranásos, betö -
réses  lopások  rendszeres  elkövetésére  Csongrád,  Békés,  Bács-Kiskun  és
Jász- Nagykun Szolnok megyékben. 

A vádlottak megállapodtak abban, hogy rendszeres haszonszerzésre töre -
kedve  állandósult,  módszeres  bűnelkövetésre  rendezkednek  be,  oly  mó-
don,  hogy  jellemzően  idős,  magányos  sértettek  otthonaiba  besurranva,
esetenként  álkulccsal  bemenve,  onnan készpénzt  és  ékszert  tulajdonítsa-
nak el jogtalanul. 

A vádlottak az esetek többségében megvárták amíg a  sértettek az ingatlant
elhagyják,  azonban  számos  esetben  tetten  érték  őket,  ekkor  jellemzően
arra hivatkoztak,  hogy fémet, tollat,  régiséget vásárolnának majd elmene-
kültek a helyszínről. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 04. 06.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

B.2756/2013. dr. L. E. vádlott 
és 50 társa

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. április 06. 9.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. r. vádlott Hód-
mezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyaté-
kossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása. 

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos
betege, valamint a betegei  által  megnevezett,  számára ismeretlen szemé-
lyek részére - azok jogtalan haszonszerzése érdekében - olyan valótlan tar -
talmú szakorvosi  igazolásokat  állított  ki,  amelyek  megalapozták,  hogy  az
igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz. Ezekben az
esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgála-
tokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény
jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek



alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az  igazolást  kiállítani  kért  vádlottak  a  valótlan  tartalmú  szakorvosi
igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel
abból  a  célból,  hogy  az  a  valótlan  tartalmú,  I.  r.  vádlott  által  adott
szakorvosi  igazolások  és  az  érintettek  nyilatkozata  alapján  állítson  ki
részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.
IV. r. vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi igazolás
valótlan  tartalmú volt,  és  hogy az  igénylő  valótlan  tartalmú nyilatkozatot
tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartal-
mú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes te-
rületi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat
az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte. A bi-
zottság a csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján min-
den esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatéko-
sak,  melyre  tekintettel  a  Magyar  Államkincstár  a  fogyatékossági  támogatás
rendszeres folyósításáról rendelkezett. 

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar
állami  költségvetést  az  esetek  döntő  többségében  1  millió  és  2,5  millió
forint közötti  kár érte,  amely csupán egyetlen esetben, egy kisebb összeg
vonatkozásában térült meg.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


