
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2019.11.25.-11.29.

2019. 11. 25.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.1085/2019. L. Z. S. és társai Költségvetési csalás 
bűntette

2019. november
25.

9.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlottak  érdekeltségi  körébe  eső  gazdasági
társaságok 2015-2016. évben nem végeztek valós gazdasági tevékenységet,
egymással  színlelt  gazdasági  kapcsolatban  álltak,  fiktív  számlák
befogadásával  a  társaságok  adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul
csökkentették.  A  vádlottak  egy  része  megrendelések  szervezésével,
szerződéskötések  lebonyolításával,  illetve  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban  történő  felhasználásával,  bűnsegédként  segítette  a
szervezet tevékenységét. 

A valós gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaság látszólag a Kö-
zösség területéről, lengyel gazdálkodóktól vásárolta a két további kft.-nek el-
adott tojást, mely ügylet célja pusztán ezen két kft. közvetlen EU-s beszerzései-
nek leplezése volt. A kft., mint belföldi gazdálkodó közbeiktatására azért volt
szükség, hogy a két kft. a Közösség területéről nettó áron tudjon termékbe-
szerzést eszközölni, illetve a biztosított költségszámlák után általános forgalmi
adót levonásba helyezni. A számlákat könyvelésekben, adóbevallásokban sze-
repeltették,  így a társaságok adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul  csök-
kentették. 

Egy másik esetben az érintett gazdasági társaság – közösségi partnerektől
származó  beszerzéseinek  leplezése  érdekében  is  -  szintén  színlelt
gazdasági  kapcsolatban  állt  egy  kft.-vel,  amelytől  2015-2016.  évben
szójaolaj  és  szójadara  termékek  vásárlása  kapcsán  fogadott  be  fiktív
költségszámlákat  és  a  befogadott  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban történő felhasználásával  jogosulatlanul  csökkentette  ÁFA-
fizetési kötelezettségét.

Megjegyzés  :  A  bíróság  az  ügyben  előkészítő  ülést  tart,  illetve  2019.
november 26-27-28. napokon szintén előkészítő ülést tart.

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

2019. 11. 25.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem



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

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2019. november
25.

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 a  tárgyalást  2019.  november 27.  napon 9.30 órától
folytatja.

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



2019. 11. 26.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.917/2013. S. M. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett adócsalás bűntette

2019. november 
26.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy
olyan  bűnszervezetben  vettek  részt,  melynek  keretében  az  Európai  Unió
országaiból  -  tipikusan  Németországból  -  beszerzett  használt
gépjárműveket  valótlan  tartalmú  számlázások  közbeiktatásával  úgy
tüntettek fel, mintha azok -  egyébként valós gazdasági tevékenységet nem
folytató  -  magyarországi  cégeken  keresztül  kerültek  volna  be
Magyarországra.  A  vádlottak  olyan  látszatot  termettek,  mintha  a
gépjárműveket  ezen  a  vádlottak  egy  részének  részvételével  működő
belföldi  gazdasági  társaságok  szerezték  volna  be,  és  azokat  így
értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági
tevékenységet  nem  végző  gazdasági  társaságok  termékbeszerzései
ugyanakkor nem történtek meg, mivel a gazdasági események ténylegesen
a vádlottak  egy  része és  az  Európai  Unión  belüli,  külföldi  gépjárműveket
értékesítő  gazdasági  társaságok  között  jöttek  létre.  Az  Európai  Unióból
importált  termékek  után  az  első  magyarországi  értékesítést  terhelő  ÁFA
bevallási  és  befizetési  kötelezettségnek  ténylegesen  egyik  fenti  gazdasági
társaság  sem  tett  eleget,  és  az  értékesítést  terhelő  befizetendő  ÁFA-t
tipikusan nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. Mindezen
bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel  a vádlottak  a magyar állami
költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen 590 millió forint kárt
okozott ÁFA adónemben.

Megjegyzés  :  A bíróság a tárgyalást 2019.  november 28. napján 8.30 órától
folytatja.

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

2019. 11. 26.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.1085/2019. L. Z. S. és társai Költségvetési csalás 
bűntette

2019. november
26.

9.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlottak  érdekeltségi  körébe  eső  gazdasági
társaságok 2015-2016. évben nem végeztek valós gazdasági tevékenységet,
egymással  színlelt  gazdasági  kapcsolatban  álltak,  fiktív  számlák
befogadásával  a  társaságok  adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul



csökkentették.  A  vádlottak  egy  része  megrendelések  szervezésével,
szerződéskötések  lebonyolításával,  illetve  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban  történő  felhasználásával,  bűnsegédként  segítette  a
szervezet tevékenységét. 

A valós gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaság látszólag a Kö-
zösség területéről, lengyel gazdálkodóktól vásárolta a két további kft.-nek el-
adott tojást, mely ügylet célja pusztán ezen két kft. közvetlen EU-s beszerzései-
nek leplezése volt. A kft., mint belföldi gazdálkodó közbeiktatására azért volt
szükség, hogy a két kft. a Közösség területéről nettó áron tudjon termékbe-
szerzést eszközölni, illetve a biztosított költségszámlák után általános forgalmi
adót levonásba helyezni. A számlákat könyvelésekben, adóbevallásokban sze-
repeltették,  így a társaságok adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul  csök-
kentették. 

Egy másik esetben az érintett gazdasági társaság – közösségi partnerektől
származó  beszerzéseinek  leplezése  érdekében  is  -  szintén  színlelt
gazdasági  kapcsolatban  állt  egy  kft.-vel,  amelytől  2015-2016.  évben
szójaolaj  és  szójadara  termékek  vásárlása  kapcsán  fogadott  be  fiktív
költségszámlákat  és  a  befogadott  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban történő felhasználásával  jogosulatlanul  csökkentette  ÁFA-
fizetési kötelezettségét.

Megjegyzés  :  A  bíróság  az  ügyben  előkészítő  ülést  tart,  illetve  2019.
november 27-28. napokon szintén előkészítő ülést tart.

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

2019. 11. 26.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.227/2018. B. S. Emberölés bűntettének 
kísérlete

2019. november
26.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2017. március 29. napján ült be az egyik
nagyéri  presszóba,  ahol  italozni  kezdett.  A  presszóban való  tartózkodása
során  beszélgetésbe  elegyedett  a  sértettel,  kölcsönösen  meghívták
egymást  egy-egy  italra.  A  közepes  fokú  alkoholos  befolyásoltság
állapotában levő vádlott este 10 órakor kiment a presszó elé dohányozni,
ahová magával vitt egy talpas üvegpoharat is. Nemsokkal ezután kilépett a
sértett is, amikor a vádlott minden előzmény és ok nélkül a falhoz lépett a
kezében  levő  pohárral  és  azt  összetörte.  A  pohár  több  darabra  tört,
azonban  a  vádlott  kezében  maradt  az  üvegpohár  törött  talpa,  az  abból
kiálló csonkkal.  Vádlott ezt követően egy hirtelen,  irányított,  fentről  lefele
irányuló  mozdulattal,  közepes  erővel  a  sértett  nyaka  felé  tett  egy  vágó
mozdulatot.  A  gyors  mozdulattól  védekezni  sem  tudó  sértett  bal



állkapcsától indulóan a nyakán mintegy 15 cm hosszú, erősen vérző sérülés
keletkezett.  Sértett  és  a  körülötte  állók  ráfogtak  a  vádlott  kezére,
megpróbálták  földre  nyomni,  azonban a  dulakodás  során a  vádlott  több
alkalommal  a  törött  pohártalppal  megpróbálta  sértettet  hason  szúrni.
Vádlott  kezéből  a  jelen  levők  csak  nehezen  tudták  kicsavarni  a
pohárcsonkot. 

A sértett sérülése 8 napon túl gyógyult, tényleges gyógytartama kb. 2 hét. 

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

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

2019. 11. 27.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.1085/2019. L. Z. S. és társai Költségvetési csalás 
bűntette

2019. november
27.

9.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlottak  érdekeltségi  körébe  eső  gazdasági
társaságok 2015-2016. évben nem végeztek valós gazdasági tevékenységet,
egymással  színlelt  gazdasági  kapcsolatban  álltak,  fiktív  számlák
befogadásával  a  társaságok  adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul
csökkentették.  A  vádlottak  egy  része  megrendelések  szervezésével,
szerződéskötések  lebonyolításával,  illetve  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban  történő  felhasználásával,  bűnsegédként  segítette  a
szervezet tevékenységét. 

A valós gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaság látszólag a Kö-
zösség területéről, lengyel gazdálkodóktól vásárolta a két további kft.-nek el-
adott tojást, mely ügylet célja pusztán ezen két kft. közvetlen EU-s beszerzései-
nek leplezése volt. A kft., mint belföldi gazdálkodó közbeiktatására azért volt
szükség, hogy a két kft. a Közösség területéről nettó áron tudjon termékbe-
szerzést eszközölni, illetve a biztosított költségszámlák után általános forgalmi
adót levonásba helyezni. A számlákat könyvelésekben, adóbevallásokban sze-
repeltették,  így a társaságok adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul  csök-
kentették. 

Egy másik esetben az érintett gazdasági társaság – közösségi partnerektől
származó  beszerzéseinek  leplezése  érdekében  is  -  szintén  színlelt
gazdasági  kapcsolatban  állt  egy  kft.-vel,  amelytől  2015-2016.  évben
szójaolaj  és  szójadara  termékek  vásárlása  kapcsán  fogadott  be  fiktív
költségszámlákat  és  a  befogadott  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban történő felhasználásával  jogosulatlanul  csökkentette  ÁFA-
fizetési kötelezettségét.



Megjegyzés  :  A  bíróság  az  ügyben  előkészítő  ülést  tart,  illetve  2019.
november 28. napon szintén előkészítő ülést tart.

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

2019. 11. 27.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

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

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2019. november
27.

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 tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2019. 11. 28.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.917/2013. S. M. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett adócsalás bűntette

2019. november 
28.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy
olyan  bűnszervezetben  vettek  részt,  melynek  keretében  az  Európai  Unió
országaiból  -  tipikusan  Németországból  -  beszerzett  használt
gépjárműveket  valótlan  tartalmú  számlázások  közbeiktatásával  úgy
tüntettek fel, mintha azok -  egyébként valós gazdasági tevékenységet nem
folytató  -  magyarországi  cégeken  keresztül  kerültek  volna  be
Magyarországra.  A  vádlottak  olyan  látszatot  termettek,  mintha  a
gépjárműveket  ezen  a  vádlottak  egy  részének  részvételével  működő
belföldi  gazdasági  társaságok  szerezték  volna  be,  és  azokat  így
értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági
tevékenységet  nem  végző  gazdasági  társaságok  termékbeszerzései
ugyanakkor nem történtek meg, mivel a gazdasági események ténylegesen
a vádlottak  egy  része és  az  Európai  Unión  belüli,  külföldi  gépjárműveket
értékesítő  gazdasági  társaságok  között  jöttek  létre.  Az  Európai  Unióból
importált  termékek  után  az  első  magyarországi  értékesítést  terhelő  ÁFA
bevallási  és  befizetési  kötelezettségnek  ténylegesen  egyik  fenti  gazdasági
társaság  sem  tett  eleget,  és  az  értékesítést  terhelő  befizetendő  ÁFA-t
tipikusan nem, vagy nem a valóságnak megfelelően tüntették fel. Mindezen
bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel  a vádlottak  a magyar állami
költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen 590 millió forint kárt
okozott ÁFA adónemben.

Megjegyzés  :  A bíróság a tárgyalást 2019.  december 04.  napján 8.30 órától
folytatja.

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

2019. 11. 28.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem



B.1085/2019. L. Z. S. és társai Költségvetési csalás 
bűntette

2019. november
28.

9.00

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlottak  érdekeltségi  körébe  eső  gazdasági
társaságok 2015-2016. évben nem végeztek valós gazdasági tevékenységet,
egymással  színlelt  gazdasági  kapcsolatban  álltak,  fiktív  számlák
befogadásával  a  társaságok  adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul
csökkentették.  A  vádlottak  egy  része  megrendelések  szervezésével,
szerződéskötések  lebonyolításával,  illetve  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban  történő  felhasználásával,  bűnsegédként  segítette  a
szervezet tevékenységét. 

A valós gazdasági tevékenységet nem végző gazdasági társaság látszólag a Kö-
zösség területéről, lengyel gazdálkodóktól vásárolta a két további kft.-nek el-
adott tojást, mely ügylet célja pusztán ezen két kft. közvetlen EU-s beszerzései-
nek leplezése volt. A kft., mint belföldi gazdálkodó közbeiktatására azért volt
szükség, hogy a két kft. a Közösség területéről nettó áron tudjon termékbe-
szerzést eszközölni, illetve a biztosított költségszámlák után általános forgalmi
adót levonásba helyezni. A számlákat könyvelésekben, adóbevallásokban sze-
repeltették,  így a társaságok adófizetési  kötelezettségét  jogosulatlanul  csök-
kentették. 

Egy másik esetben az érintett gazdasági társaság – közösségi partnerektől
származó  beszerzéseinek  leplezése  érdekében  is  -  szintén  színlelt
gazdasági  kapcsolatban  állt  egy  kft.-vel,  amelytől  2015-2016.  évben
szójaolaj  és  szójadara  termékek  vásárlása  kapcsán  fogadott  be  fiktív
költségszámlákat  és  a  befogadott  fiktív  számlák  könyvelésben,
adóbevallásban történő felhasználásával  jogosulatlanul  csökkentette  ÁFA-
fizetési kötelezettségét.

Megjegyzés  :  A  bíróság  az  ügyben  2019.  december  04.  napon  9.00  órától
szintén előkészítő ülést tart.

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

2019. 11. 28.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1412/2017. B. J. és társai Testi sértés bűntette 2019. november
28.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint 2017. április 08. napján a sértett az esti órákban sze-
szes italt fogyasztott, majd éjfélt röviddel megelőzően egy makói szórakozó-
helyre ment.  A szórakozóhelyen tartózkodott  az öt vádlott  is,  akik a cselek-



mény elkövetésekor már szintén ittas állapotban voltak. A sértett szóváltásba
keveredett a szórakozóhelyen tartózkodókkal, így a vádlottakkal is, akik meg-
kérték, hogy távozzon. A sértett ennek eleget is tett, de rövid idő múlva vissza-
tért 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 szem-
ben 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 kö-
zül hárman utánaszaladtak, mikor utolérték a vádlottak egyike a falhoz szorí-
tott 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 vesz-
tette. A kiérkező mentők újraélesztést végeztek a sértetten, melynek következ-
tében keringése átmenetileg visszatért, de a kórházba szállítást követően más-
nap reggel elhunyt. 

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

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


