
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.02.19.-02.23.

2018. 02. 19.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2018. február 
19.

9.00

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 2018.02.21. napon 9.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 02. 20.  

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem

B.3438/2015. F. Z. és társai Különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. február 
20.

9.00



Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott az ügyben érintett kft. ügyvezetője, II. r.
vádlott ugyanezen gazdasági társaság marketing igazgatója volt, míg III. r. vád-
lott ugyanitt könyvelési feladatokat látott el. A IV., V. és VI. r. vádlottak a kft.-vel
szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok ügyvezetői voltak.

Az ügyben érintett kft. célja első osztályú férfi kosárlabda, kézilabda és röplab-
da csapatok, illetve utánpótlás csapatok működtetése volt. A gazdasági társa-
ság bevételi  forrásait  önkormányzati  és szponzori  támogatások alkották,  to-
vábbá bevétele származott a sportági szakszövetségek által nyújtott források-
ból és egyéb forrásokból is. A társaság kiadásait reklám és marketing cégekkel
kötött  bizományosi  szerződések alapján kifizetett  összegek,  valamint az I.  r.
vádlott által realizált készpénzfelvételek tették ki. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  sportolók  fizetési  igényeinek  kielégítésére  a  kft. -
megfelelő anyagi fedezettel nem rendelkezett,  a játékosok foglalkoztatása
érdekében II.  r.  vádlott  rendszert  dolgozott  ki,  melynek lényege szerint  a
beszámlázó gazdasági társaság bizományosi szerződést kötött a kft.-vel az
alkalmazásában álló  nagyobb játékerőt  képviselő  sportolók arculati  jogai -
nak  beszerzésére,  szponzorok  felkutatására,  majd  az  arculati  jogoknak  a
kft. részére történő értékesítésére, illetve a beszámlázó céghez befolyt tá -
mogatási összegek átutalására. A beszámlázó gazdasági társaságok marke-
ting, illetve reklámtevékenységről számlát állítottak ki a kft. részére, melyet
az megfizetett.  Ezt követően a beszámlázó gazdasági társaság részére át -
utalt  összegek készpénzben felvételre kerültek,  majd azt a láncolat végén
álló gazdasági társaság képviselője visszajuttatta az I. r. vádlott részére, így
a kft. által alkalmazott sportolók munkaszerződésében rögzített munkabért
meghaladó juttatásai,  illetve  a  társaság  egyéb  kiadásai  ezen összegekből
készpénzben, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket megkerülve kerül -
tek kiegyenlítésre.

A reklám és marketing cégek a sportolók - kft. részére értékesített - arculati
jogait a valóságban nem szerezték meg, szponzorok felkutatására irányuló
tevékenységet nem folytattak, a megkötött szerződéseik fiktívek voltak, így
a beszámlázó cégek az arculati jogokat nem értékesíthették, a szponzorok
által  utalt  összegeket  nem  számlázhatták  volna  ki  a  kft.  részére.  A
szerződések  valótlanságáról  és  arról,  hogy  tényleges  gazdasági
tevékenység nem áll mögöttük valamennyi vádlott tudomással bírt. 

Az I. r. vádlott magatartásával, mint az érintett kft. ügyvezetője, a vagyonke-
zelői kötelezettségét megszegve, a valótlan tartalmú, fiktív,  nem teljesített
szerződések,  számlák alapján történő kifizetésekkel  és  elszámolásokkal  a
kft.-nek mindösszesen 452.225.175,-  forint  összegű vagyoni  hátrányt  oko-
zott. 

A bűncselekmény elkövetéséhez IV., V. és VI. r. vádlottak a valótlan tartalmú
bizományosi szerződések aláírásával, a fiktív számlák kitöltésével, illetve az
általuk  képviselt  gazdasági  társaságok  számlájára  ezen  valótlan  tartalmú
szerződések és számlák alapján átutalt összegek továbbutalásával és kész-
pénzben történő felvételével, míg a III. r. vádlott a valótlan tartalmú köny-



velési dokumentációnak az érintett kft. könyvelésében történő elhelyezésé-
vel szándékosan segítséget nyújtottak, IV. r. vádlott 300.863.943,- forint, V.
r. vádlott 331.118.019,- forint,  VI. r. vádlott 109.350.000,- forint, III.  r. vád -
lott pedig összesen 426.480.000,- forint erejéig.

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018.02.22. napon 9.00 órától folytatja.
Információ: uhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 02. 20.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1302/2017. Sz. A. Testi sértés bűntette 2018. február 
20.

13.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint 2017. január 20. napján az esti órákban a sértett lá-
nyával és barátaival ünnepelt, közösen egy mórahalmi szórakozóhelyre men-
tek, ahova magukkal vittek egy felbontott üveg whiskey-t, amelyet a szórakozó-
hely teraszán helyeztek el. A sértett a szórakozóhely teraszán szóváltásba ke-
veredett a rend fenntartásával megbízott vádlottal, amiatt, hogy a magával ho-
zott és korábban a teraszon hagyott üveg italt bevitte a szórakozóhelyre. A sér-
tett ekkor már súlyos fokú alkoholos befolyásoltság állapotában volt. A vádlott
a szóváltás hatására felindult állapotban két alkalommal pofon vágta a sértet-
tet, mely ütések hatására a sértett elveszítette az egyensúlyát, hátraesett, mely
során semmiféle tompító mozdulatot nem tett és fejét a térkő jéggel borított
részébe ütötte.

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

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

2018. 02. 21.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2018. február 
21.

9.00

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

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

2018. 02. 22.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.686/2015. H. J. R. és 
társa

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette

2018. február 
22.

9.00

Az ügy lényege: 

Az I.r. vádlott egy munkaerő közvetítéssel foglalkozó iskolaszövetkezet igazga-
tóságának elnöke és vezető tisztségviselője volt 2011. szeptember hó 08. és
2012. április hó 25. napja között.  I.r.  vádlott  2011. december hó 30. napján
megbízási szerződést kötött egy kft.-vel, amelynek keretében az iskolaszövet-
kezet vállalta, hogy a kft. részére munkavállalókat biztosít a kft. által közvetített
munkák elvégzése érdekében. A kft. alvállalkozója volt egy zrt.-nek, amely az
egész országra kiterjedően részben diákok általi munkavégzésre kötött megbí-
zási szerződéseket. Az iskolaszövetkezet 2012. januártól foglalkoztatott mun-
kavállalókat, akik a kiközvetítés alapján a munkát el is végezték, mire I.r. vád-
lott a teljesítésigazolásokat kiállította, amely alapján leszámlázásra került az al-
vállalkozói díj. I.r. vádlott a teljesítést követően kiállította a számlákat a kft. ré-
szére, azonban ennek ellenére nem nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatóság-
hoz, ily módon a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásá-
ban rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényt elhallgatott,  melynek
következtében ÁFA adónemben 2012. január, február és március hónapokban



mindösszesen 136.747.042,- forint vagyoni hátrányt okozott.

A II.r. vádlott 2012. április hó 24. napjától a szövetkezet felszámolásának kezdő
napjáig volt az igazgatóság elnöke és vezető tisztségviselője. II.r. vádlott a meg-
bízási keretszerződés alapján az alvállalkozói jogviszonyt továbbra is fenntar-
totta, és ennek alapján tovább foglalkoztatta a munkavállalókat, akik a munkát
ténylegesen elvégezték. II.r. vádlott ennek megfelelően kiállította a teljesítés-
igazolásokat,  majd a kft.  is kiállította a számlákat,  azonban II.r.  vádlott nem
nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatósághoz, ily módon a költségvetésbe törté-
nő befizetési kötelezettség vonatkozásában rendszeres haszonszerzésre töre-
kedve  valós  tényt  elhallgatott,  melynek  következtében  ÁFA  adónemben  a
2012.  április  és  2013.  március  hónapok  közötti  időszakban  mindösszesen
426.581.192,- forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A fentieken kívül  II.r.  vádlott az iskolaszövetkezet felszámolásának megin-
dulását követően az iskolaszövetkezet könyvelési anyagát nem adta át a fel -
számolóbiztosnak, így a jogszabályban előírt bizonylati rendet megsértette,
amelynek következtében a felszámolási eljárásban az iskolaszövetkezet va-
gyoni helyzetének áttekintését és ellenőrzését a felszámolóbiztos számára
teljesen meghiúsította.

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018.02.23. napon 9.00 órától folytatja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 02. 22.

Szegedi Járásbíróság – 10. sz. tárgyalóterem

B.3438/2015. F. Z. és társai Különösen nagy vagyoni 
hátrányt okozó hűtlen 
kezelés bűntette és más 
bűncselekmények

2018. február 
22.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott az ügyben érintett kft. ügyvezetője, II. r.
vádlott ugyanezen gazdasági társaság marketing igazgatója volt, míg III. r. vád-
lott ugyanitt könyvelési feladatokat látott el. A IV., V. és VI. r. vádlottak a kft.-vel
szerződéses kapcsolatban álló gazdasági társaságok ügyvezetői voltak.

Az ügyben érintett kft. célja első osztályú férfi kosárlabda, kézilabda és röplab-
da csapatok, illetve utánpótlás csapatok működtetése volt. A gazdasági társa-
ság bevételi  forrásait  önkormányzati  és szponzori  támogatások alkották,  to-
vábbá bevétele származott a sportági szakszövetségek által nyújtott források-
ból és egyéb forrásokból is. A társaság kiadásait reklám és marketing cégekkel
kötött  bizományosi  szerződések alapján kifizetett  összegek,  valamint az I.  r.
vádlott által realizált készpénzfelvételek tették ki. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  sportolók  fizetési  igényeinek  kielégítésére  a  kft. -



megfelelő anyagi fedezettel nem rendelkezett,  a játékosok foglalkoztatása
érdekében II.  r.  vádlott  rendszert  dolgozott  ki,  melynek lényege szerint  a
beszámlázó gazdasági társaság bizományosi szerződést kötött a kft.-vel az
alkalmazásában álló  nagyobb játékerőt  képviselő  sportolók arculati  jogai -
nak  beszerzésére,  szponzorok  felkutatására,  majd  az  arculati  jogoknak  a
kft. részére történő értékesítésére, illetve a beszámlázó céghez befolyt tá -
mogatási összegek átutalására. A beszámlázó gazdasági társaságok marke-
ting, illetve reklámtevékenységről számlát állítottak ki a kft. részére, melyet
az megfizetett.  Ezt követően a beszámlázó gazdasági társaság részére át -
utalt  összegek készpénzben felvételre kerültek,  majd azt a láncolat végén
álló gazdasági társaság képviselője visszajuttatta az I. r. vádlott részére, így
a kft. által alkalmazott sportolók munkaszerződésében rögzített munkabért
meghaladó juttatásai,  illetve  a  társaság  egyéb  kiadásai  ezen összegekből
készpénzben, az adó- és járulékfizetési kötelezettségeket megkerülve kerül -
tek kiegyenlítésre.

A reklám és marketing cégek a sportolók - kft. részére értékesített - arculati
jogait a valóságban nem szerezték meg, szponzorok felkutatására irányuló
tevékenységet nem folytattak, a megkötött szerződéseik fiktívek voltak, így
a beszámlázó cégek az arculati jogokat nem értékesíthették, a szponzorok
által  utalt  összegeket  nem  számlázhatták  volna  ki  a  kft.  részére.  A
szerződések  valótlanságáról  és  arról,  hogy  tényleges  gazdasági
tevékenység nem áll mögöttük valamennyi vádlott tudomással bírt. 

Az I. r. vádlott magatartásával, mint az érintett kft. ügyvezetője, a vagyonke-
zelői kötelezettségét megszegve, a valótlan tartalmú, fiktív,  nem teljesített
szerződések,  számlák alapján történő kifizetésekkel  és  elszámolásokkal  a
kft.-nek mindösszesen 452.225.175,-  forint  összegű vagyoni  hátrányt  oko-
zott. 

A bűncselekmény elkövetéséhez IV., V. és VI. r. vádlottak a valótlan tartalmú
bizományosi szerződések aláírásával, a fiktív számlák kitöltésével, illetve az
általuk  képviselt  gazdasági  társaságok  számlájára  ezen  valótlan  tartalmú
szerződések és számlák alapján átutalt összegek továbbutalásával és kész-
pénzben történő felvételével, míg a III. r. vádlott a valótlan tartalmú köny-
velési dokumentációnak az érintett kft. könyvelésében történő elhelyezésé-
vel szándékosan segítséget nyújtottak, IV. r. vádlott 300.863.943,- forint, V.
r. vádlott 331.118.019,- forint,  VI. r. vádlott 109.350.000,- forint, III.  r. vád -
lott pedig összesen 426.480.000,- forint erejéig.

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

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

2018. 02. 22.

Szegedi Törvényszék – 234. sz. tárgyalóterem



B.650/2017. M. J. P. és társai Különösen jelentős va-
gyoni hátrányt okozó, 
bűnszervezetben elköve-
tett költségvetési csalás

bűntette és más bűncse-
lekmények

2018. február 
22.

14.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak  egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle műsza-
ki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív termékbeszer-
zéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek könyvelésében és adó-
bevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre tekintettel általános forgalmi
adót igényeltek vissza. Valójában azonban a híradástechnikai, elektromos ház-
tartási  és  szórakoztató  elektronikai  termékek  zöme Magyarország  területét
nem hagyta el, azok jellemzően web áruházakon keresztül kerültek értékesí-
tésre. A tényleges, bűncselekményt megvalósító tevékenység elfedésére fiktív
értékesítési láncolatot hoztak létre a bűnszervezet közreműködésében érintett
személyek és cégek részvételével. 

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. 23.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.686/2015. H. J. R. és 
társa

Különösen nagy 
vagyoni hátrányt okozó 
költségvetési csalás 
bűntette

2018. február 
23.

9.00

Az ügy lényege: 

Az I.r. vádlott egy munkaerő közvetítéssel foglalkozó iskolaszövetkezet igazga-
tóságának elnöke és vezető tisztségviselője volt 2011. szeptember hó 08. és
2012. április hó 25. napja között.  I.r.  vádlott  2011. december hó 30. napján
megbízási szerződést kötött egy kft.-vel, amelynek keretében az iskolaszövet-
kezet vállalta, hogy a kft. részére munkavállalókat biztosít a kft. által közvetített
munkák elvégzése érdekében. A kft. alvállalkozója volt egy zrt.-nek, amely az
egész országra kiterjedően részben diákok általi munkavégzésre kötött megbí-
zási szerződéseket. Az iskolaszövetkezet 2012. januártól foglalkoztatott mun-
kavállalókat, akik a kiközvetítés alapján a munkát el is végezték, mire I.r. vád-
lott a teljesítésigazolásokat kiállította, amely alapján leszámlázásra került az al-
vállalkozói díj. I.r. vádlott a teljesítést követően kiállította a számlákat a kft. ré-
szére, azonban ennek ellenére nem nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatóság-
hoz, ily módon a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásá-



ban rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényt elhallgatott,  melynek
következtében ÁFA adónemben 2012. január, február és március hónapokban
mindösszesen 136.747.042,- forint vagyoni hátrányt okozott.

A II.r. vádlott 2012. április hó 24. napjától a szövetkezet felszámolásának kezdő
napjáig volt az igazgatóság elnöke és vezető tisztségviselője. II.r. vádlott a meg-
bízási keretszerződés alapján az alvállalkozói jogviszonyt továbbra is fenntar-
totta, és ennek alapján tovább foglalkoztatta a munkavállalókat, akik a munkát
ténylegesen elvégezték. II.r. vádlott ennek megfelelően kiállította a teljesítés-
igazolásokat,  majd a kft.  is kiállította a számlákat,  azonban II.r.  vádlott nem
nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatósághoz, ily módon a költségvetésbe törté-
nő befizetési kötelezettség vonatkozásában rendszeres haszonszerzésre töre-
kedve  valós  tényt  elhallgatott,  melynek  következtében  ÁFA  adónemben  a
2012.  április  és  2013.  március  hónapok  közötti  időszakban  mindösszesen
426.581.192,- forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.

A fentieken kívül  II.r.  vádlott az iskolaszövetkezet felszámolásának megin-
dulását követően az iskolaszövetkezet könyvelési anyagát nem adta át a fel -
számolóbiztosnak, így a jogszabályban előírt bizonylati rendet megsértette,
amelynek következtében a felszámolási eljárásban az iskolaszövetkezet va-
gyoni helyzetének áttekintését és ellenőrzését a felszámolóbiztos számára
teljesen meghiúsította.

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. 23.

Szegedi Törvényszék – 229. sz. tárgyalóterem

Bf.397/2017. Sz. B. Z. és társa Rongálás vétsége 2018. február 
23.

9.00

Az ügy lényege: 

Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nem jogerősen bűnösnek mondta
ki  az I.r.  és II.r.  vádlottakat  társtettesként elkövetett  rongálás vétségében,
ezért a vádlottakat egyezően 1 évi próbaidőre próbára bocsátotta.

A  nem  jogerős  ítélet  tényállásának  lényege  szerint a vádlottak  2015.
júniusában  megbeszélték,  hogy  a  sértett  kft.  által  Szegeden  kihelyezett
„Nemzeti  Konzultáció  a  bevándorlásról  és  a  terrorizmusról”  szóló
óriásplakátjait  megrongálják  oly  módon,  hogy azokat  lefestik.  A vádlottak
közösen,  az  előzetes  megbeszélésüknek  megfelelően  2015.  június  10.
napján  Szegeden,  összesen  hét  darab,  betonkerítésnél  és  kerítésnél
elhelyezett  „Nemzeti  Konzultáció  a  bevándorlásról  és  a  terrorizmusról”
szóló óriásplakátot rongáltak meg oly módon, hogy azokat különböző színű
festékekkel  leöntötték,  így  azok  részben  vagy  teljesen  olvashatatlanná



váltak, valamint a plakátok egy részére nagy betűkkel a „SZÉGYEN!”, illetve
„SZEGED NEM KÉRI!”, „SZEGED NEM ILYEN” szövegeket festettek.

Megjegyzés  : A másodfokú bíróság az ügyet tárgyaláson bírálja el.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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


