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Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem
B.1002/2018.

M. M. és társa

Terrorizmus finanszírozásának bűntette

2019. március
04.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott 2009. évben önkéntesen csatlakozott
Törökországban, mint kurd nemzetiségű török állampolgár a Kurd Munkáspárt
/másképp Kurdisztáni Munkáspárt, Partiya Karkeren Kurdistan, röviden PKK/
nevű szervezethez, melynél katonai kiképzésben részesült Irakban, majd 2010.
és 2014. között fegyveres szolgálatot teljesített a PKK kötelékében, de
harcokban nem vett részt. Szolgálata során az iraki hegyekben ruhát és
élelmet szállított a Törökországban harcoló és a harcokból visszatérő PKK
egységeknek társaival együtt, majd a szervezet döntése alapján 2014. évben
áthelyezték Szíriába, ahol egy Kobani környéki laktanya raktárban ugyancsak
logisztikai feladatokat kapott. A vádlott ekkor már a PKK szíriai szervezete, az
YPG / Kurd Népvédelmi Egységek, Yekiyen Parastina Gel/ kötelékében, annak
egyenruhájában végezte a harcoló kurd egységek ruhával és élelemmel
történő ellátását.
Az I. r. vádlott Iránban született kurd nemzetiségűként, őt 2010-ben kereste
meg és szervezte be a PKK, majd menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol katonai kiképzésben részesült, azonban fegyvere nem volt, harcokban nem vett
részt, feladatát képezte, hogy a PKK egyenruhájában az iraki hegyekben állomásozva egy ún. fogadó csoport tagjaként fogadja a törökországi harcokból
visszatérő kurd csapatokat, majd a harcoló csapatok női katonáit szállítsa.
Ezen az első vonalban harcoló egységeknek ruhát osztott. Az I. r. vádlottat a
PKK döntése értelmében 2014-ben szintén áthelyezték Szíriába, Kobani város
környékére, egy laktanyába. Itt ugyanazt a tevékenységet végezte, mint Irakban, csak már a PKK szíriai szervezetének, az YPG-nek az egyenruháját viselve.
A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, majd közöttük érzelmi viszony alakult
ki, azonban szolgálatukat a szervezet érdekében külön-külön végezték. Vádlottak 2015. augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. Ennek érdekében 2015. augusztusának végén a szolgalatból elszöktek és Irakba mentek, arra is figyelemmel, hogy
a PKK részéről folyamatosan figyelmeztették tagjaikat, hogy a szolgálattal felhagyni nem lehet, akik így tesznek azokat retorzió éri. Vádlottak 2016-ban Irakban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európába kívántak eljutni. Több országon keresztülhaladva és huzamosabb ideig szerb menekülttáborokban tartózkodva, sikertelen illegális határátlépési kísérleteket köve-

tően 2017. december 6. napján a tompai tranzitzónába belépve menedékjogi
kérelmet terjesztettek elő.
A vádlottak 2009. illetve 2010. évtől 2015. augusztus hónapjáig terrorista szervezetnek minősülő szervezet tagjai voltak, melynek tevékenységét logisztikai
munkával, ellátói, kísérői, szállítói tevékenységgel támogatták.
Információ:

Megjegyzés : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 03. 05.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem
B.1412/2017.

B. J. és társai

Testi sértés bűntette

2019. március
05.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint 2017. április 08. napján a sértett az esti órákban szeszes italt fogyasztott, majd éjfélt röviddel megelőzően egy makói szórakozóhelyre ment. A szórakozóhelyen tartózkodott az öt vádlott is, akik a cselekmény elkövetésekor már szintén ittas állapotban voltak. A sértett szóváltásba
keveredett a szórakozóhelyen tartózkodókkal, így a vádlottakkal is, akik megkérték, hogy távozzon. A sértett ennek eleget is tett, de rövid idő múlva visszatért a szórakozóhelyre, ahonnan kikísérték.
A szórakozóhely előtt a sértett ismét szóváltásba keveredett a vádlottakkal,
egyikőjükkel kölcsönösen pofon is ütötték egymást. A sértett látva a vele szemben lévő erőfölényt gyors léptekkel elhagyta a helyszínt, azonban a vádlottak
utána indultak. Mikor utolérték ruházatát rángatni kezdték, megpróbálták
megütni, megrúgni, de a sértettnek ekkor még sikerült elfutni. A vádlottak közül hárman utánaszaladtak, mikor utolérték a vádlottak egyike a falhoz szorított sértettet ököllel, nagy erővel fejen ütötte, melynek következtében térdre
rogyott és hasra esett, de eszméletét nem vesztette el és felállt. Ekkor ért oda
egy másik vádlott, aki ugyancsak ököllel nagy erővel a védekezést ki nem fejtő
sértettet fejen ütötte, aki ennek következtében összeesett és eszméletét vesztette. A kiérkező mentők újraélesztést végeztek a sértetten, melynek következtében keringése átmenetileg visszatért, de a kórházba szállítást követően másnap reggel elhunyt.

Információ:

Megjegyzés : A bíróság a tárgyalást 2019. március 07. napján 8.15 órától a
117. számú tárgyalóteremben folytatja.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 03. 05.

Makói Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem
B.1/2017.

M. L.

Közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntette

2019. március
05.

13.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlott egy makói gyermekotthonban dolgozott
gyermekfelügyelőként, ahol közfeladatának ellátása során 2016. január 11.
napján bántalmazta a gyermekotthonban lakó két kiskorú sértettet oly
módon, hogy egyikőjüket tenyérrel arcon ütötte, melynek következtében a
kiskorú sértett fejét a falnak ütötte, a másik kiskorút pedig tenyérrel, majd
ököllel is egy alkalommal arcon ütötte. A bántalmazás következtében a sértettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

Információ:

Megjegyzés : A bizonyítási eljárás eredményétől függően ítélethozatal
várható.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2019. 03. 07.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem
B.1412/2017.

B. J. és társai

Testi sértés bűntette

2019. március
05.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint 2017. április 08. napján a sértett az esti órákban szeszes italt fogyasztott, majd éjfélt röviddel megelőzően egy makói szórakozóhelyre ment. A szórakozóhelyen tartózkodott az öt vádlott is, akik a cselekmény elkövetésekor már szintén ittas állapotban voltak. A sértett szóváltásba
keveredett a szórakozóhelyen tartózkodókkal, így a vádlottakkal is, akik megkérték, hogy távozzon. A sértett ennek eleget is tett, de rövid idő múlva visszatért a szórakozóhelyre, ahonnan kikísérték.
A szórakozóhely előtt a sértett ismét szóváltásba keveredett a vádlottakkal,
egyikőjükkel kölcsönösen pofon is ütötték egymást. A sértett látva a vele szemben lévő erőfölényt gyors léptekkel elhagyta a helyszínt, azonban a vádlottak
utána indultak. Mikor utolérték ruházatát rángatni kezdték, megpróbálták
megütni, megrúgni, de a sértettnek ekkor még sikerült elfutni. A vádlottak közül hárman utánaszaladtak, mikor utolérték a vádlottak egyike a falhoz szorított sértettet ököllel, nagy erővel fejen ütötte, melynek következtében térdre
rogyott és hasra esett, de eszméletét nem vesztette el és felállt. Ekkor ért oda

egy másik vádlott, aki ugyancsak ököllel nagy erővel a védekezést ki nem fejtő
sértettet fejen ütötte, aki ennek következtében összeesett és eszméletét vesztette. A kiérkező mentők újraélesztést végeztek a sértetten, melynek következtében keringése átmenetileg visszatért, de a kórházba szállítást követően másnap reggel elhunyt.
Információ:

Megjegyzés : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

