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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y 
előzetesben a villamoson garázdálkodó férfi

A Szegedi Járási Ügyészség a mai napon kezdeményezte a Szegedi Járásbíróság 
előtt  azon férfi  előzetes letartóztatásának az elrendelését,  aki  2013.  december 6. 
napján este 8 óra körüli időben a szegedi kettes jelzésű villamoson a Damjanich utca 
magasságában követett  el  bűncselekményt.  A villamosra felszálló  ittas állapotban 
lévő gyanúsított kezében egy égő cigaretta volt, amiért az egyik utas  kérte, hogy 
hagyja abba a dohányzást. Gyanúsított erre nem volt hajlandó, ezért a sértett elvette 
tőle  a  cigarettát,  a  földre  dobta  és  eltaposta  azt.  Ezt  követően  gyanúsított  a 
sértetthez lépett,  térddel  combon rúgta  őt,  majd  az  ennek hatására  a  földre  eső 
sértett fölé hajolt, rátérdelt, és ököllel több, kb. 15-20 alkalommal, nagy erővel arcon 
ütötte őt. Ekkor a sértett segítségére sietett egy villamoson utazó nő, ám gyanúsított  
őt is ellökte. A hölgy ennek ellenére továbbra is a sértett segítségére sietett, amelyet 
észlelve gyanúsított barátja is közbeavatkozott és együttesen próbálták elrángatni őt 
a sértett közeléből. Gyanúsított még ekkor is legalább három alkalommal a földön 
fekvő sértett feje felé rúgott.Terhelt és társa ezt követően a következő, Tavasz utcai  
megállónál leszálltak a villamosról, majd mindketten belerúgtak a villamos oldalába 
és távoztak a helyszínről. 

Sértett  a  bántalmazás  következtében  nyolc  napon  belül  gyógyuló  sérüléseket 
szenvedett el. 

A járási ügyészség a gyanúsított vonatkozásában felmerülő különös kegyetlenséggel 
elkövetett  súlyos  testi  sértés  bűntetténak  kísérlete,  és   garázdaság  vétsége 
bűncselekmények  gyanúja  miatt  bűnismétlés  okán  indítványozta  az  előzetes 
letartóztatás  elrendelését.  Az  ügyészi  indítványnak  a  bíróság  helyt  adott  és  egy 
hónapi  időtartamra  elrendelte  a  kényszerintézkedést,  amely  ellen  gyanúsított  és 
védője fellebbeztek.

Gyanúsított társa szabadlábon védekezhet.

S z e g e d, 2013. december 11.

Dr. Lőrinczy György
         főügyész
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