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Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2019. évben sertéshús 

feldolgozásával és étkezési célú hústermékek előállításával foglalkozott, 

amelyet kistermelői piacokon értékesített a vevőknek. A vádlott 2019. május 

közepe és vége közötti időszakban Szegeden található piacokon több 

alkalommal olyan húskészítményeket (füstölt disznósajtot, füstölt májast és 

abált vért) forgalmazott, amelyeket a hatósági előírások megszegésével 

állított elő, és értékesített a vevők részére. A vádlott ugyanis nem a saját maga 

által tartott állatok húsából, hanem ellenőrizetlen forrásból beszerzett 

alapanyagokból állította elő a hústermékeket, továbbá a vádlott a termékeket 

hűtés nélkül szállította és értékesítette. 

Mindezeknek köszönhetően az eladott termékekben egy ritka Salmonella 

kórokozó tenyészett ki, amely a húsárukból fogyasztó vevők közül 27 

személynél súlyos gastroenteritis megbetegedést okozott. A fertőzéssel járó 

tünetek egységesen 3-6 napig tartottak a megbetegedetteknél, akik közül 4 fő 

került fekvőbeteg intézménybe. A Szegedi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztálya helyszíni ellenőrzést hajtott végre, a 

vádlott által hűtés nélkül forgalmazott, jelöletlen termékekből mintát vett. A 

mintából a járványügyi hatóság ugyanazt a Salmonella kórokozót mutatta ki, 

amelyet a betegeknél is. 

A vádlott a fenti időszakban olyan ártalmas közfogyasztási cikkeket hozott 

forgalomba a szegedi kistermelői piacokon, amellyel a fogyasztók egészségét 

súlyosan veszélyeztette. 

 

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 
 

Információ: dr. Horváth-Tóth Imola 

sajtószóvivő 

+36-30/4756-007 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 
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B.11/2022. R. G. Emberölés bűntettének 

kísérlete 

2023. január 25. 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott és a 82 éves sértett, a vádlott apja együtt éltek. A 

sértett több idült betegségben szenvedett, állapotára figyelemmel ápolásra 

szorult, melyet a nap 24 órájában a vádlott nem akart ellátni, ezen ápolási 

feladatok végrehajtása érdekében nem akart a munkahelyén felmondani. A 

vádlott 2020. december 10. napján a közösen lakott ingatlanban – mivel nem 

akarta édesapját a nap 24 órájában ellátni – ingerült volt, ivott, majd úgy 

döntött, hogy megöli, megfojtja a sértettet. A vádlott ekkor a széken ülő sértett 

mögé lépett és a sértett nyakát a bal könyökhajlatába fogta, majd jobb kezével 

ráfogott a saját bal kezére, azért, hogy még erősebben tudjon fojtani. Ekkor a 

fojtó fogással a vádlott elkezdte a sértett fejét felfelé-hátrafelé húzni, annak 

érdekében, hogy a fojtás sikeres legyen és a fojtással szorító-nyomóerőt tudjon 

a sértett nyakára kifejteni. A vádlott a sértett nyakát ezen fojtó fogásban 

legalább fél percig és legalább közepes erővel szorította, azonban a sértett nem 

ájult el, próbált védekezni a fojtás ellen oly módon, hogy az állát lenyomta és 

kezeivel a vádlott kezeire ráfogott. A sértett végül a folyamatos ellenállásának, 

védekezésének köszönhetően kiszabadult a vádlott fojtásából. 

A sértett ekkor földre csúszott, összerogyott. A vádlott azért, hogy az általa 

megkezdett emberölést befejezze a sértett mellé ereszkedett féltérde és őt 

ököllel, nagy erővel, legalább hat alkalommal a fején megütötte, amitől a sértett 

vérezni kezdett. A sértett a vádlott ezen bántalmazásai ellen már védekezni nem 

tudott. 

A vádlott a vér látványától megijedt és felhagyott a bántalmazással, majd az 

ingatlanból távozott, magára hagyva a vérző, sérüléseket elszenvedett sértettet. 

Később a sértettet megtalálták és kórházba szállították. 

A sértett a bántalmazás következtében hámsérülések mellett a bal fülkagyló 

sérülését, valamint pajzsporcszarv-törést szenvedett. 

A sértett 2020. december 22. napján SARS-CoV-2 vírusfertőzés következtében 

életét vesztette. 

 
Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart. 

A fokozott sajtóérdeklődésre számot tartó ügyben a törvényszék kötelező 

előzetes regisztrációt rendel el. A tárgyalóterem befogadóképességére 

tekintettel a sajtóregisztráció 5 fő részére biztosítható. 

Információ: Szegedi Törvényszék Sajtóiroda 

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 
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