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Szegedi Járásbíróság – 8. sz. tárgyalóterem

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

2018. január 23. 8.30

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 még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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



2018. 01. 23.

Szegedi Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem

B.879/2017. dr. Y.-né dr. K. 
N. 

Hamis tanúzás bűntette 2018. január 23. 13.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott megállapodás alapján arab nyelvvel kapcso-
latos  fordítói  feladatokat  végzett  egy  kft.-nek,  mely  tevékenység  keretében
2015. december 12. és 14. napja közötti időpontban, lakóhelyén egy terhelti
vallomást tartalmazó beadványt  arab nyelvről  magyar nyelvre fordított  úgy,
hogy fordítása sok kreációt és kitalált eseményt tartalmazott, amelyek jelentő-
sen megváltoztatták a forrásszöveg által kommunikált üzenetet. A vádlott for-
dítása több mint 50 %-ban tartalmilag eltért a forrásszövegtől. A fordítás a bí-
róságra érkezését követően a büntetőügy irataihoz csatolásra került és azt fel-
használták a bizonyítási eljárás során.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalási napot tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 01. 25.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1591/2016. N. U. C. és társa Életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. január 25. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott 2016. április 5. napján egy szegedi
sörkertben italozott ismerőseivel, majd az I.r. vádlott és társaság egyik tag-
ja között italfogyasztásukból eredő költségek elszámolása kapcsán vita ala -
kult  ki.  A  sértett  a  kb.  2.000,-  forint  összeg  megfizetése  elől  elzárkózott,
ezért az I.r. vádlott azzal a céllal, hogy jogosnak vélt vagyoni igényének ér -
vényt  szerezzen a sértett  ruházatát  egyik kezével  megragadta,  míg másik
kezével a sértett nadrágzsebéből erőszakkal kivette a mobiltelefonját, irat -
tárcáját  a  benne lévő  iratokkal,  készpénzzel  együtt.  A vita  köztük  tovább
folytatódott, melynek során az I.r. vádlott a sértettet egy székkel három al-
kalommal a karján és a hátán megütötte. 

Ezt  követően  az  I.r.  vádlott  és  ismerősei  egy  szegedi  kávézóban italoztak
tovább.  A  kávézóban  tartózkodott  a  II.r.  vádlott,  aki  az  este  folyamán  a
kávézó területén elhagyta az irattárcáját. Az I.r. vádlott a kávézóban a tárcát



22 és  23  óra  közötti  időben  jogtalan  eltulajdonítási  szándékkal  magához
vette.  A  II.r.  vádlott  irattárcájának  elvesztését  észlelve  felszólította
ismerőseit,  köztük  az  I.r  vádlottat  is,  hogy  tárcáját  adják  vissza.  Az  I.r.
vádlott közölte, hogy a tárca nincs nála, majd a kávézót sietősen el kívánta
hagyni,  ebben  azonban  a  II.r.  vádlott  megakadályozta.  A  két  vádlott
vitatkozni,  lökdösődni  kezdett,  majd  a  kávézó  előtti  utcaszakaszona  II.r.
vádlott  5-6  alkalommal  megütötte  az  I.r.  vádlottat,  akinek  az  ütések
következtében  füle  vérezni  kezdett.  A  verekedést  észlelő  személyek  a
vádlottak közé álltak és véget vetettek a verekedésnek.

A  verekedést  követően  néhány  perccel  a  két  vádlott  az  utcán ismételten
dulakodni  kezdett,  az  I.r.  vádlott  két  alkalommal  is  arcon  ütötte  a  II.r.
vádlottat, végül egy ismerősük választotta szét őket. A II.r. vádlott a kávézó
felé sétált  vissza,  eközben az I.r.  vádlott  hátizsákjából  elővett  egy 3-6 cm
pengehosszúságú összecsukható zsebkést, majd a II.r. vádlott után szaladt
és amikor utolérte jobb lapockája alatt megszúrta. 

Megjegyzés  : A bíróság 2018. január 29. napján 9.00 órai kezdettel tárgyalást
tart az ügyben.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


