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B.1002/2018. M. M. és társa Terrorizmus finanszíro-
zásának bűntette 

2018. november
26.

8.15

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 ka-
tonai kiképzésben részesült, azonban fegyvere nem volt, harcokban nem vett
részt, feladatát képezte, hogy a PKK egyenruhájában az iraki hegyekben állo-
másozva 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 Irak-
ban, 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. Vádlot-
tak 2015. augusztusában elhatározták, hogy nem szolgálnak tovább, szeretné-
nek új életet kezdeni és összeházasodni. Ennek érdekében 2015. augusztusá-
nak végén a szolgalatból elszöktek és Irakba mentek, arra is figyelemmel, hogy
a PKK részéről folyamatosan figyelmeztették tagjaikat, hogy a szolgálattal fel-
hagyni nem lehet, akik így tesznek azokat retorzió éri. Vádlottak 2016-ban Irak-
ban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével Európába kíván-
tak eljutni. Több országon keresztülhaladva és huzamosabb ideig szerb mene-
külttáborokban 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 szer-
vezetnek minősülő szervezet tagjai voltak, melynek tevékenységét logisztikai
munkával, ellátói, kísérői, szállítói tevékenységgel támogatták. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 11. 26.

Szegedi Törvényszék – 112. sz. tárgyalóterem

Bf.177/2018. K. I. Kifosztás bűntette 2018. november
26.

8.15

Az ügy lényege: 

A Szegedi Járásbíróság nem jogerősen bűnösnek mondta ki K. I. vádlottat ki-
fosztás bűntette miatt, ezért őt 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó sza-
badságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint a vádlott 2017. június 30.
napján este kilenc óra körüli időben beszélgetett Szeged-Kiskundorozsmán
barátaival az utcán. Az utca túloldaláról segítséget kért tőlük a gurulós járó-
kerettel  közlekedő sértett,  mivel  elesett  és  egyedül  nem tudott  felállni,  a
vele lévő társa szintén mozgáskorlátozott volt, így nem tudott segíteni neki.
A vádlott barátaival a sértettnek a felálláshoz segítséget nyújtott,  azonban a
vádlott eközben a járókereten lévő csomagtartóból eltulajdonította a sértett
pénztárcáját a benne lévő készpénzzel és személyi okmányokkal együtt. A sér-
tett az eltulajdonítást nyomban észlelte és a vádlott után kiabált, aki a hely-
színről elfutott. 

A vádlott az értékeket a bűncselekmény elhárítására  - mozgáskorlátozott -
ságból fakadó fogyatékosságánál fogva - korlátozottan képes sértettől vette
el.

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. 11. 26.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem



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

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. november
26.

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 

2018. 11. 26.



Szegedi Járásbíróság – 17. sz. tárgyalóterem

B.765/2018. V. T. Testi sértés bűntette 2018. november
26.

13.00

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2017. május 24. napján a délutáni
órákban zárkájában tartózkodott, amikor a sértett a zárkaajtón levő nyitott be-
tekintő nyíláson benézett. A nyíláson keresztül beszéltek egymással, amikor a
vádlott a zárkában lévő műanyaggal bevont, fémből készült felmosónyéllel a
nyíláson keresztül a sértettet szemen szúrta. A szúrás következtében a sértett
bal szeme olyan súlyosan megsérült, hogy a szemgolyót el kellett távolítani. 

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

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

2018. 11. 29.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2018. november
29.

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 


