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S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y  
vádemelés a migránsnak vélt férfi bántalmazásának ügyében 

 
 
A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség vádat emelt azzal a három férfival szemben, akik 
2015. július 18. napjának estéjén követtek el bűncselekményt.  
 
A vádirat szerint a vádlottak – akik közül ketten a Szegedi Fegyház és Börtön hivatásos 
állományú tagjai voltak – 2015. július 18. napjának estéjén 10 órát követő időszakban egy 
társaságban tartózkodtak alkoholos befolyásoltság állapotában Szegeden, a Belvárosi híd 
lejárójánál. Ugyanitt volt a sértett, akit az I. rendű vádlott bőrszíne és faji hovatartozása miatt 
inzultálni kezdett, majd azt a kijelentést tette irányába, hogy „büdös bevándorló, takarodjál 
haza, nincs itt semmi keresnivalód”. A sértett erre közölte, hogy magyarnak érzi magát, 
melyet követően az I. rendű vádlott őt továbbra is szidalmazta és „büdös bevándorlónak” 
nevezte. A vitába ekkor bekapcsolódott a sértettel levő hölgy, illetőleg testvére is, mire I. 
rendű vádlott egy dobozos sörrel leöntötte a hölgy haját. A sértettek ezt követően elindultak, 
hogy elhagyják a helyszínt, azonban a vádlottak utánuk mentek, majd az I. rendű vádlott 
megütötte a sértettet, illetőleg a hölgyet is, akik ezt követően a földre kerültek, illetőleg utóbbi 
az eszméletét is elvesztette. A sértett észlelve, hogy a vele levő társa eszméletét vesztette, 
meg akarta őt védeni a további bántalmazásoktól, ezért több alkalommal megütötte I. rendű 
vádlottat. Ezt látva II. és III. rendű vádlottak is bekapcsolódtak a tettlegességbe, több 
alkalommal megrúgva a sértettet. Miután a sértett a földre került, mindhárom vádlott 2-3 
percen keresztül testszerte rugdosta, taposta őt, majd a helyszínt elhagyták, melyet 
megelőzően még a sértett társaságában levő hölgy testvérét is bántalmazták.  
 
A vádirat szerint I. rendű vádlott volt az, aki a sértettet faji hovatartozása és bőrszíne miatt 
bántalmazta, II. és III. rendű vádlottak bántalmazásának ilyen motívuma nem volt. A 
bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló, míg a vele levő hölgy 8 napon 
túli, súlyos sérüléseket szenvedett a járomcsont darabos, elmozdulásos törésével, fogainak 
kilazulásával, illetőleg részbeni letörésével. A sértettel levő harmadik személy is 8 napon 
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.  
 
A járási és nyomozó ügyészség I. rendű vádlottat bántalmazással elkövetett közösség tagja 
elleni erőszak bűntettével, súlyos testi sértés bűntettével, valamint súlyos testi sértés 
bűntettének kísérletével vádolja, míg a többi vádlott vonatkozásában az ügyészség 
garázdaság vétsége, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat.  
 
A vádlottak bűnösségének kérdésében a Szegedi Járásbíróság fog dönteni.  
 
 
S z e g e d, 2016. április 13.  
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