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Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.767/2017. F. Z. J. és társai Életveszélyt okozó testi 
sértés bűntette és más 
bűncselekmények

2019. január 29. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint  a vádlottak egyike egy vendéglőt üzemeltet Forrás-
kúton, ahol 2016. szeptember 25. napján az éjfél körüli órákban együtt tartóz-
kodott két társával. A vendéglőbe tért be két román állampolgárságú, de ma-
gyar anyanyelvű férfi is, akik idénymunkásként dolgoztak a faluban. Az este fo-
lyamán mindannyian szeszesitalt fogyasztottak, amikor is szóváltás alakult ki a
vádlottak és a sértettek  között.  A szóváltás kölcsönös lökdösődéssé alakult,
amelynek során a vendéglőt üzemeltető férfi két alkalommal, közepes erővel
arcon ütötte az egyik sértettet, aki ennek következtében a földre rogyott, illető-
leg a metszőfoga kitört, míg a másik sértettet a kocsma kanapéjára lökte. 

A vádlott egyik társa a pultból elővett egy gázsprayt és a kocsma kanapéjára
lökött sértettet azzal lefújta, amely azzal a következménnyel járt, hogy a helyi-
ségben  tartózkodók  a  gázspray  maró  szagának  hatására,  illetve  a  kialakult
konfliktushelyzet miatti ijedtségben kitódultak onnan. 

A vendégekkel együtt a sértettek is az utcára menekültek és megpróbáltak
a  helyszínről  eltávozni.  Akkor  szaladt  utánuk  a  harmadik  vádlott,  aki  az
egyik  sértettet  úgy  ütötte  meg a  mellkasán,  hogy két  bordája  is  eltörött,
melynek  következtében  szövődményként  közvetlen  életveszélyes  állapot,
traumás légmell  alakult  ki  a  sértettnél.  A sértett  a munkáltatóját  felhívta,
aki őt kórházba szállította, ahol azonnali műtétet hajtottak végre rajta. 

A főügyészség a sértett fogát kitörő vádlottat maradandó fogyatékosságot
okozó  könnyű  testi  sértés  bűntettével,  a  gázsprayvel  fújó  vádlottat
garázdaság  vétségével,  míg  a  bordatörést  okozó  vádlottat  életveszélyt
okozó testi sértés bűntettével vádolja.

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

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

2019. 01. 29.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem



B.592/2010. B. A. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett csalás bűntette, ún. 
„Takszöv-ügy”

2019. január 29. 9.00

Az ügy lényege: 

Az ügyben a  vádirat  46  vádlottat,  100 tanút  és  több mint  50  sértettként
érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül terjedelmes,
több  10  ezer  oldalas.  A  vádirat  szerint  a  vádlottak  összesen  52
magyarországi  takarékszövetkezetnek  okoztak  11  milliárd  forintot
meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint térült meg. 

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2019.  január  31.  napján  9.00  órától
folytatja.

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

2019. 01. 30.

Szegedi Járásbíróság – 235. sz. tárgyalóterem

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

2019. január 30. 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 

2019. 01. 31.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

B.592/2010. B. A. és társai Bűnszervezetben elköve-
tett csalás bűntette, ún. 
„Takszöv-ügy”

2019. január 31. 9.00

Az ügy lényege: 

Az ügyben a  vádirat  46  vádlottat,  100 tanút  és  több mint  50  sértettként
érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül terjedelmes,
több  10  ezer  oldalas.  A  vádirat  szerint  a  vádlottak  összesen  52
magyarországi  takarékszövetkezetnek  okoztak  11  milliárd  forintot
meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint 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 


