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Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1412/2017. B. J. és társai Testi sértés bűntette 2019. január 08. 8.15

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 bíróság a tárgyalást 2019. január 10. napján 8.15 órától a 117.
számú tárgyalóteremben folytatja.

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

2018. 01. 10.

Makói Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem

B.1/2017. M. L. Közfeladatot ellátó sze-
mély eljárásában elköve-
tett bántalmazás bűntet-

2018. január 10. 8.45



te

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 sér-
tettek 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.

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. 10.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1412/2017. B. J. és társai Testi sértés bűntette 2019. január 10. 8.15

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 bíróság az ügyben még tart tárgyalást.



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


