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2018. 09. 18.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

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

2018. 
szeptember 18.

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  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.



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

2018. 09. 18.

Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem

Bf.204/2018. K. M. Halált okozó ittas jármű-
vezetés bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 
szeptember 18.

10.15

Az ügy lényege: 

Az elsőfokú bíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki a vádlottat  ittas jár-
művezetés bűntette és kábítószer birtoklásának vétsége miatt, ezért őt halma-
zati  büntetésül  5  év  5  hónap  börtönben  végrehajtandó  szabadságvesztés
büntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra és végleges hatályú közúti járműveze-
téstől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban a büntetés kétharmad részének
kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a vádlott 2015. október hó
24. napján 22 óra körüli időben a Dorozsmai úton ittas állapotban vezette a tu-
lajdonát képező Fiat Punto típusú személygépkocsit, 5 fő utast szállítva. A vád-
lott Szeged felől Dorozsma irányába 105-110 km/h-ás sebességgel közlekedett
a gépjárművel. A vádlott ittas állapotából adódóan áttért a menetirány szerinti
bal oldalra, melyből intenzív és eltúlzott mértékű jobbra kormányzással tért
vissza a menetirány szerinti jobb oldalra, ahol az autó sodródni kezdett, ismét
áttért a bal oldal forgalmi sávba, majd az útpadkának és fának ütközött, végül
egy ház kerítését átszakítva az ingatlan udvarán balra dőlve megállt. 

A baleset következtében az utasok közül egy ember életét vesztette, míg ket-
ten 8 napon túl gyógyuló súlyos, illetve ketten 8 napon belül gyógyuló könnyű
sérüléseket szenvedtek.

A  bíróság  ítéletével  szemben  az  ügyész,  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. 09. 19.

Szegedi Járásbíróság – 236. sz. tárgyalóterem

B.37/2017. Sz. F. és társai Embercsempészés  bűn-
tette

2018. 
szeptember 19.

9.30



Az ügy lényege: 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szem-
ben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszerve-
zet tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai Unió területére. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból
származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem engedett
módon,  jogszabályi  rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez,  vala-
mint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyar-szlovák, valamint több
Európai unión belüli, belső határon történő átlépéshez nyújtottak segítséget.

A  vádlottak  2014.  októbere  és  2015.  júliusa  között  tizennyolc  szállítást
végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár
jogszabályi  rendelkezések  megszegésével  történő,  illegális  átlépéséhez.  A
bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy
szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét. 

A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon átveze-
tett  migránsokat  felvegyék  Ásotthalom  és  Mórahalom  térségében,  majd
Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a
cselekményeket  vagyoni  haszonszerzés érdekében követték  el.  A  tizennyolc
szállításban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak áruszállító járműve-
ket használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjár-
műveket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi rakterébe három esetben
nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és
az utazás a szállított személyek testi-lelki gyötrelmével járt.

A  Szegedi  Járási  és  Nyomozó  Ügyészség  a  vádlottakat  az  államhatár
átlépéséhez  több  személynek  segítséget  nyújtva,  vagyoni  haszonszerzés
végett,  részben  bűnszervezetben,  részben  a  csempészett  személy
sanyargatásával,  részben  üzletszerűen  elkövetett  embercsempészés
bűntettével  vádolja.  A szervezet  pakisztáni  és  szerb tagjaival  szemben az
osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást.

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

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

2018. 09. 20.

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem

B.3438/2015. F. Z. és társai Különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. 
szeptember 20.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott az ügyben érintett kft. ügyvezetője, II. r.



vádlott ugyanezen gazdasági társaság marketing igazgatója volt, míg III. r. vád-
lott ugyanitt könyvelési feladatokat látott el. A IV., V. és VI. r. vádlottak a kft.-vel
szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok ügyvezetői voltak.

Az ügyben érintett kft. célja első osztályú férfi kosárlabda, kézilabda és röplab-
da csapatok, illetve utánpótlás csapatok működtetése volt. A gazdasági társa-
ság bevételi  forrásait önkormányzati  és szponzori  támogatások alkották,  to-
vábbá bevétele származott a sportági szakszövetségek által nyújtott források-
ból és egyéb forrásokból is. A társaság kiadásait reklám és marketing cégekkel
kötött  bizományosi  szerződések alapján kifizetett  összegek, valamint az I.  r.
vádlott által realizált készpénzfelvételek tették ki. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  sportolók  fizetési  igényeinek  kielégítésére  a  kft. -
megfelelő anyagi fedezettel  nem rendelkezett,  a játékosok foglalkoztatása
érdekében II.  r.  vádlott  rendszert dolgozott  ki,  melynek lényege szerint  a
beszámlázó gazdasági társaság bizományosi szerződést kötött a kft.-vel az
alkalmazásában álló nagyobb játékerőt  képviselő  sportolók arculati  jogai -
nak  beszerzésére,  szponzorok  felkutatására,  majd  az  arculati  jogoknak  a
kft. részére történő értékesítésére, illetve a beszámlázó céghez befolyt tá -
mogatási  összegek  átutalására.  A  beszámlázó gazdasági  társaságok  mar-
keting, illetve reklámtevékenységről számlát állítottak ki a kft. részére, me -
lyet az megfizetett. Ezt követően a beszámlázó gazdasági társaság részére
átutalt összegek készpénzben felvételre kerültek, majd azt a láncolat végén
álló gazdasági társaság képviselője visszajuttatta az I. r. vádlott részére, így
a kft. által alkalmazott sportolók munkaszerződésében rögzített munkabért
meghaladó juttatásai,  illetve  a  társaság  egyéb kiadásai  ezen  összegekből
készpénzben, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket megkerülve kerül -
tek kiegyenlítésre.

A reklám és marketing cégek a sportolók - kft. részére értékesített - arculati
jogait a valóságban nem szerezték meg, szponzorok felkutatására irányuló
tevékenységet nem folytattak, a megkötött szerződéseik fiktívek voltak, így
a beszámlázó cégek az arculati jogokat nem értékesíthették, a szponzorok
által  utalt  összegeket  nem  számlázhatták  volna  ki  a  kft.  részére.  A
szerződések  valótlanságáról  és  arról,  hogy  tényleges  gazdasági
tevékenység nem áll mögöttük valamennyi vádlott tudomással bírt. 

Az I. r. vádlott magatartásával, mint az érintett kft. ügyvezetője, a vagyonke-
zelői kötelezettségét megszegve, a valótlan tartalmú, fiktív,  nem teljesített
szerződések,  számlák alapján történő kifizetésekkel  és  elszámolásokkal  a
kft.-nek mindösszesen 452.225.175,- forint  összegű vagyoni  hátrányt oko-
zott. 

A bűncselekmény elkövetéséhez IV., V. és VI. r. vádlottak a valótlan tartalmú
bizományosi szerződések aláírásával, a fiktív számlák kitöltésével, illetve az
általuk  képviselt  gazdasági  társaságok  számlájára  ezen  valótlan  tartalmú
szerződések és számlák alapján átutalt összegek továbbutalásával és kész-
pénzben történő felvételével, míg a III. r. vádlott a valótlan tartalmú köny-
velési dokumentációnak az érintett kft. könyvelésében történő elhelyezésé-
vel szándékosan segítséget nyújtottak, IV. r. vádlott 300.863.943,- forint, V.
r. vádlott 331.118.019,- forint, VI. r. vádlott 109.350.000,- forint, III. r. vád-



lott pedig összesen 426.480.000,- forint erejéig.

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018. 09. 25. napján 9.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 09. 20.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.466/2017. K. O. és társai Kábítószer kereskede-
lem-bűntette és más 
bűncselekmény

2018. 
szeptember 20.

9.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott 2015. április végén megbízta a II.r.
vádlottat,  hogy  költözzön  be  egy  nagykőrösi  tanyába,  ahol  kábítószert
fognak  előállítani.  A  tanyát  állattartás  ürügyén  bérelték,  majd  oda
kábítószer előállításához szükséges anyagokat és eszközöket telepítettek. A
megállapodás szerint amfetamint állítottak elő kereskedelmi forgalomban,
vegyiáru üzletekben beszerzett anyagokból.  A vádlottak a munkafázisokat
egymás között  felosztották,  egy  gyártási  folyamat  során kb.  8-12  gramm
kábítószert állítottak elő, az elvárásuk napi 3-4 sorozat elkészítése volt. 

A  Csongrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  nyomozói  2015.  november  20.
napján házkutatást tartottak az ingatlanban, mely során feltalálásra került
a droglabor, így megakadályozták a további kábítószer előállítását. 

Ugyanezen  a  napon  a  nyomozó  hatóság  egy  hódmezővásárhelyi
ingatlanban  is  házkutatást  tartott  ahol  az  intézkedést  közvetlen
megelőzően  az  I.r.  vádlott  kábítószert  adott  át  III.  és  IV.r.  vádlottaknak,
továbbá a nyomozó hatóság egy ötödik, kecskeméti férfit is eljárás alá vont,
akitől kábítószert foglaltak le, melyet korábban az I.r. vádlottól vásárolt.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

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

2018. 09. 20.

Szegedi Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem

B.2435/2016. S. V. és társai Közösség tagja elleni 
erőszak bűntette

2018. 
szeptember 20.

13.00

Az ügy lényege: 



A vádirat lényege szerint a szolgálaton kívüli volt bv. törzszászlós I.r. vádlott, a
volt bv. főtörzsőrmester II.r. vádlott, valamint a III.r. vádlott és egy további sze-
mély egy társaságban tartózkodtak 2015. július hó 18. napján 22 óra és 22 óra
30 perc közötti időben a szegedi Partfürdőre levezető útszakaszon, a Szeged,
Régi  Híd  lejárójánál,  valamennyien  alkoholos  befolyásoltság  állapotában.
Ugyanezen a helyszínen tartózkodtak az egy társaságban lévő sértettek is.

Az I.r. vádlott a bőrszíne és ezáltal a faji hovatartozása miatt inzultálni kezdte
az egyik sértettet, irányába olyan kijelentéseket tett, hogy „büdös bevándorló,
takarodjál haza, nincs itt semmi keresnivalód”, továbbá őt trágár szavakkal is il-
lette. A sértett I.r. vádlott irányában szóban kifejezésre juttatta, hogy magyar-
nak érzi magát, de I.r. vádlott faji hovatartozása miatt továbbra is szidalmazta
őt.

Ezt  követően  a  társaság  női  tagja  is  bekapcsolódott  a  kialakult  vitába,
közölve, hogy a szidalmazott férfi ugyanolyan magyar állampolgár, mint I.r.
vádlott, mire I.r. vádlott a kezében lévő dobozos sörrel leöntötte a nő haját.
Erre a sértettek elindultak, hogy elhagyják a vitatkozás helyszínét, azonban
a vádlottak és a társaságukban tartózkodó további személy utánuk mentek,
és  őket  a  Régi  Híd  alatt  átvezető  útszakaszon  utolérték,  ahol  I.r.  vádlott
továbbra is a bőrszíne és a faji hovatartozása miatt szidalmazta a korábban
is inzultált férfit. Ezt követően I.r. vádlott egy alkalommal ököllel megütötte
a  társaság  harmadik  tagját  a  szája  környékén,  aki  ezáltal  a  földre  került,
majd legalább két alkalommal a nő arcát is megütötte ököllel, aki az ütések
következtében a földre került és eszméletét vesztette. Amikor a bőrszíne és
faji  hovatartozása  miatt  szidalmazott  férfi  észlelte,  hogy  a  vele  lévő  két
személy a földre került, ijedt állapotában és védelmező célzattal megindult
I.r.  vádlott  irányába,  aki  azonban  őt  egy  alkalommal  a  mellkasánál
meglökte.  A  két  férfi  a  földre  került,  majd  a  sértett  a  további  támadás
elhárítása érdekében több alkalommal ököllel  megütötte I.r. vádlott arcát.
Mindeközben  II.  és  III.r.  vádlottak,  valamint  az  ott  tartózkodó  további
személy  próbálták  nyugtatni  I.r.  vádlottat,  észleve  azonban,  hogy  I.r.
vádlottat védekezésként ütések érték, II. és III.r. vádlottak bekapcsolódtak a
tettlegességbe  oly  módon,  hogy  mindannyian  testszerte  rugdosták  és
taposták 2-3 percen keresztül a bevándorlónak vélt férfit. Ennek befejeztét
követően  a  vádlotti  társaság  a  helyszínt  elhagyta,  de  ezt  közvetlenül
megelőzően  II.r.  vádlott  még  egyszer  belerúgott  a  földön  fekvő  másik,
korábban  bántalmazott  férfiba.  A  távozás  során  I.r.  vádlott  továbbra  is
trágár kifejezések közepette szidalmazta az egyébként magyar állampolgár
sértettet.  Az I.r.  vádlott  a bőrszíne és  faji  hovatartozása,  míg a másik  két
vádlott  ezen  indok  nélkül  bántalmazták  az  inzultált  férfit.  A  vádlottak
kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy a helyszínen
tartózkodó  kívülálló  személyekben  megbotránkozást  vagy  riadalmat
keltsen.

A  bőrszíne  és  faji  hovatartozása  miatt  inzultált  férfi  a  bántalmazás
következtében  8  napon  belül  gyógyuló  sérüléseket  szenvedett,  de  az  őt
testszerte ért  rúgások és  ütések alapján fennállt  a 8  napon túl  gyógyuló,
súlyosabb sérülések bekövetkezésének a lehetősége is. A bántalmazott nő 8
napon túli, míg a társaságukban lévő másik férfi 8 napon belüli sérüléseket
szenvedett, azonban ő magánindítványt nem terjesztett elő.



Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.

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


