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Közel a jogerős ítélet a 

terrorista szervezetet 

támogató kurd pár 

ügyében 

2021. 01. 12. kedd 11.00 óra 

Terrorizmus finanszírozása bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi 

Törvényszék 2019. május 16-án M. M. I. r. iráni- és A. A. II. r. török 

állampolgárságú vádlottat, ezért a vádlottakat egyezően 2 év börtönben 

végrehajtandó szabadságvesztésre és 8 év Magyarország területéről 

kiutasításra ítélte. 

A döntést az ügyészség tudomásul vette, az I. és II. r. vádlottak felmentésért, 

míg védőik I.r. vádlott vonatkozásában felmentésért, II. r. vádlott 

vonatkozásában elsődlegesen felmentés, másodlagosan enyhítés érdekében 

jelenetettek be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Az elsőfokú ítélet tényállásának lényege: 

A II. r. vádlott 2009-ben csatlakozott önkéntesen az Európai Unió által 

terrorszervezetnek tekintett PKK-hoz, és logisztikai feladatokat látott el. 2014-

ben áthelyezték Szíriába, ahol már az YPG (Kurd Népvédelmi Egységek, 

Yekiyen Parastina Gel) tagjaként végzett hasonló munkát. 

Az Iránban - kurd nemzetiségűként - született I. r. vádlott 2010-ben, 15 évesen 

szervezte be a PKK, majd menekültnek álcázva átvitték Irakba, ahol a harcoló 

csapatok katonanőinek fogadása és szállítása volt a feladata. 2014-ben szintén 

áthelyezték Szíriába, ahol az YPG egyenruháját viselve végzett logisztikai fel-

adatokat. 

A vádlottak Szíriában ismerkedtek meg, 2015 augusztusában elhatározták, 

hogy nem szolgálnak tovább, szeretnének új életet kezdeni és összeházasodni. 

Annak ellenére, hogy a PKK retorzióval fenyegette a távozókat, elszöktek, 

Irakban összeházasodtak, majd embercsempészek segítségével eljutottak a 

magyar határhoz, ahol 2017. december 6-án a tranzitzónában menedékjogot 

kértek. A vádlottakat tavaly március 7-én vették őrizetbe. 

Mindketten öt évet töltöttek a PKK, illetve az YPG kötelékében. 

 



 

Tekintettel arra, hogy az ügyben az ügyészség a vádlottak terhére nem jelentett 

be fellebbezést – a súlyosítási tilalom miatt – a másodfokon eljáró ítélőtábla a 

törvényszék által elsőfokon kiszabott büntetéseken nem súlyosíthat.  

Az ügyben határozathirdetés várható. 
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