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

2019. február 28. 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 
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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.945/2018. I. H. Emberölés bűntette 2019. február 
28.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott évekkel korábban ismerte meg a bolgár fér-
fit, akinek segített Ausztriába költözni, munkát keresett részére, illetve kölcsön
is adott neki. Mivel a kölcsönt nem kapta vissza, a viszony kettejük között meg-
romlott és a vádlott mikor megtudta, hogy sértett hazaindul Bulgáriába, elha-
tározta, hogy követi és egy alkalmas pillanatban megöli őt. Ennek érdekében
magához  vette  az  engedély  nélkül  tartott  lőfegyverét,  majd  ismerve sértett
utazási szokásait, 2017. december 4. napján lakóhelyéről a délutáni órákban
indulva Hegyeshalomra, a magyar-osztrák határra hajtott. Vádlott szándéka az
volt, sértettet a határon bevárja, majd őt követi mindaddig, amíg tervét végre
nem tudja hajtani. Sértett 23 óra körül érkezett meg az általa vezetett autóval
a határra, majd miután autópálya matricát váltott, átlépett Magyarország terü-
letére és az autópályán haladt Röszke irányába. Sértettel utazott munkatársa,
egy osztrák állampolgárságú férfi  is.  Sértett,  mivel  fáradtsága miatt  pihenni
akart, már másnap 03 órakor megállt az M5 autópálya csengelei pihenőjénél,
ahol miután leparkolt,  utastársával együtt elaludt.  Vádlott  is megállt  a pihe-
nőnél, autóját úgy leállítva egy kamion mögött, hogy azt sértett ne észlelhesse.
Vádlott miután meggyőződött, hogy sértett elaludt, magához vette a pisztolyát,
fejére sapkát, kezére kesztyűt húzott és sértett autójához sétált. Ezt követően
vádlott bekopogott az autó vezető felőli oldalán, mire az ott alvó sértett felri -
adt és felismerte vádlottat. Sértett a slusszkulcshoz nyúlt és megpróbált az au-



tót elindítva a helyszínről elmenekülni. Vádlott ezt észlelve azonnal lőtt, öt lö-
vés a bolgár férfit, míg két lövés az osztrák férfit talált el. A bolgár férfit érő lö -
vések egyike a szívbe hatolt, de még annyi ereje a sértettnek maradt, hogy az
autót elindítsa és azzal a pihenőből kihajtson. Mintegy 100-150 méter megté-
telét követően, már az autópálya leálló sávjában azonban megállt és a helyszí-
nen  az  életét  vesztette.  Utastársa  életveszélyes  sérüléseket  szenvedett,  de
még időben tudott segítséget hívni, majd őt kórházba szállították és életmentő
műtétet hajtottak végre rajta. 

A  vádlott  a  helyszínről  elhajtott,  de  őt  másnap  este,  nemzetközi  bűnügyi
együttműködés keretében, az európai ügyészi szerv, a Eurojust által koordinált
német-osztrák-magyar ügyészi szervek összehangolt munkájának eredménye-
képpen sikerült elfogni, majd a magyar hatóságok elé állítani.

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

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


