
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.02.12.-02.16.

2018. 02. 12.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

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

2018. február 
12.

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 

2018. 02. 12.

Szegedi Törvényszék – Tábor utca 4. szám

Kb.29/2017. P. L. P. és társai Hivatalos eljárásban el-
követett bántalmazás és 
más bűncselekmény 
„Arab sakkozók ügye”

2018. február 
12.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a r. törzsőrmester I.r. vádlott, a r. őrmester II.r. vád-
lott 2012. június hó 02. napján, Szegeden valamennyien civil ruházatban, szol-
gálati gépjárművel járőrszolgálatot láttak el az illegális migráció visszaszorítá-
sa, megakadályozása érdekében. Ennek során I.r. vádlott hajnali 3 óra 18 perc
körüli  időben a  Belvárosi  hídon  észlelte  az  ott  gyalogosan közlekedő arab-
emírségbeli  állampolgárságú sértettet  és  annak társát,  akiket  igazoltatni  kí-
vánt. A sértett és a vele tartózkodó férfi a rendőri intézkedésnek nem vetette
alá magát, hanem mindketten futásnak eredtek a Szent-Györgyi Albert utcán a
Forrás Hotel irányába. Ezt követően II.r. vádlott a szolgálati gépkocsiból kiszáll-
va, futva, míg I.r. vádlott a szolgálati gépkocsiban ülve vette üldözőbe a sértet-
tet. A rendőri intézkedést felismerve a III.r. vádlott is követni kezdte taxijával a
sértettet.



Az üldözés során az I.r. vádlott a Szent-györgyi Albert utca úttestjéről letér -
ve, hirtelen balra kormányzással a futva menekülő sértett elé vágott az ál -
tala vezetett szolgálati gépjárművel, veszélyeztetve ezzel a sértett testi ép -
ségét. A sértettnek sikerült az ütközést elkerülnie, majd tovább futott az ut -
cán, mire III.r. vádlott ugyancsak egy hirtelen balra kanyarral a sértett elé
vágott, és őt elütötte. A sértett a III.r. vádlott által vezetett taxira ráborult,
majd tovább futott a Forrás Hotel főbejárata irányába. I.r. vádlott a sértet -
tet a gépkocsiból kiszállva, immár gyalogosan érte utol. A két férfit a vádlot-
tak a Szegedi Rendőrkapitányságra előállították. 

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

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

2018. 02. 13.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.190/2017. D. A.-né 
vádlott és 
társa

Kábítószer-kereskede-
lem bűntette és más 
bűncselekmény

2018. február 
13.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint az I.r. vádlott és házastársa, a II.r. vádlott
2010. év végétől kezdődően 2015. március 25. napjáig makói magánházukban
hatósági  engedély  nélkül  rendszeres  haszonszerzés  céljából  kábító  hatású
anyagokat tartalmazó növényi törmelékeket – úgynevezett herbált – értékesí-
tettek füstölőként. Az I. és II. r. vádlott szolgálta ki a többségében makói illető-
ségű vásárlókat, akiknek a herbál használatával céljuk a bódultság és kábult-
ság érzet elérése volt. A vádlottak házukon és közösségi oldalukon folyamato-
san hirdették, hogy egész napos nyitvatartási idő mellett makói házukban her-
bált lehet vásárolni, továbbá különböző vásárlási akciókkal igyekeztek a forgal-
mat növelni. A vádlottak által értékesített növényi törmelék olyan vegyületeket
tartalmazott, melyek kábítószernek, illetve új pszichoaktív anyagnak minősül-
nek. 

A  vádlottakat  az  ügyészség  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett
kábítószer-kereskedelem  bűntettével  és  kereskedéssel  elkövetett  új
pszichoaktív anyaggal visszaélés 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 



2018. 02. 15.

Szegedi Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem

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

2018. február 
15.

8.15

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 a tárgyalást 2018.02.16. napon 8.15 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 02. 15.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2018. február 
15.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak egyike egy vendéglőt üzemeltet Forráskú-
ton, ahol 2016. szeptember 25. napján az éjfél körüli órákban együtt tartózko-
dott két társával. A vendéglőbe tért be két román állampolgárságú, de magyar
anyanyelvű férfi is, akik idénymunkásként dolgoztak a faluban. Az este folya-
mán 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 

2018. 02. 16.

Szegedi Járásbíróság – 11. sz. tárgyalóterem

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

2018. február 
16.

8.15

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 


