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Szegedi Ítélőtábla - Fsz. 11. sz. tárgyalóterem 
Bf. 524/2017 Vádlott: Sz. I. Halált okozó testi 

sértés 

Kiszomboron 

2018. 01. 16. 11 óra 

Halált okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi 

Törvényszék 2017. június 13-án Sz. I. vádlottat, és ezért őt 6 év börtönre 

és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. A döntést az ügyész tudomásul vette, 

míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be 

fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Sz. István vádlott édesanyjuk elvesztése óta testvérével, Sz. Sándor 

sértettel élt együtt egy kiszombori házban. A sértett rendszeresen ivott, a 

ház fenntartási költségeihez nem járult hozzá, ezek miatt a két férfi között 

számos vita, veszekedés alakult ki. Ilyenkor a vádlott kiabált a sértettel, és 

2016 márciusában egyszer pofon is ütötte.  

2016. július 13-án a vádlott ismét összeveszett az alkoholizmusa miatt 

legyengült fizikai állapotban lévő testvérével, mert az elment otthonról, és 

a vádlott csak hosszas keresés után találta meg. Ekkor hazamentek, és a 

házuk udvarán a vádlott előbb kézzel legalább tízszer megütötte a 

magába roskadva, magatehetetlenül ülő sértettet, majd az ütésektől 

hátára került testvérét tovább bántalmazta - mellkasába, illetve az 

oldalába térdelt, és rövid időre a nyakát is megragadta. Mindez mintegy 5 

perc alatt zajlott le. 

Ezután a vádlott felhagyott testvére bántalmazásával, őt az udvaron 

hagyta, és bement a lakásba azzal, hogy átöltözik. Ekkor zuhanási hangot 

hallott, ezért kiment a bejárati ajtóhoz, ami előtt a testvérét hason fekve 

találta. A sértett ekkor még életben volt, hörgött. A vádlott bevonszolta a 

fürdőszobába, ott a vért lemosta a sértett testéről, majd a szobába vitte, 

az ágyra fektette és otthagyta, orvosi segítséget végül csak fél 11 óra körül 

hívtak a sértetthez.  

A bántalmazások során szerzett sérüléseibe a sértett a megverése 



után 20-30 perccel, este 9 óra körül belehalt, így a mentősök csak a 

férfi halálát tudták megállapítani. Életét az időben érkező orvosi 

segítség is csak kis valószínűséggel tudta volna megmenteni. 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható. 
Információ: Dr. Bátyi Zoltán 

sajtótitkár 
06/30/337-3653 
batyiz@szegeditb.birosag.hu 

 

2017. 01. 18.   

 

Szegedi Ítélőtábla - Fszt.11-es tárgyalóterem 
Bf. 264/2017 Vádlott: F. N.  Kábítószer-

kereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmény 

Békés megyében  

2018. 01. 18. 9.00 óra 

Kábítószer-kereskedelem és új pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntettében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2017. február 9-

én F. N. (1975) vádlottat, és ezért őt – halmazati büntetésül – 9 év 

fegyházra, 10 év közügyektől eltiltásra és 5 év gépjárművezetéstől 

eltiltásra ítélte. Emellett a bíróság 451 ezer forint értékben a vádlottal 

szemben vagyonelkobzást rendelt el.  

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a minősítés 

megváltoztatása, kábítószer birtoklásának megállapítása és enyhébb 

büntetés kiszabása érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a 

Szegedi Ítélőtáblára.  

A 2012 tavasza és 2015. április 2-án történt elfogása közötti időszakban a 

Sarkadon élő vádlott lakókörnyezetében különböző személyek részére 

anyagi haszonszerzés érdekében értékesített kétséget kizáróan meg nem 

állapítható mennyiségű kábítószert. Ügyfelei között volt olyan, akinek a 

vádlott néhányszor, másnak legalább 15-ször, illetve 20-szor, de olyan is, 

akinek legalább 150 alkalommal adott el kábítószert, illetve új 

pszichoaktív anyagot, amely üzletekből több mint 450 ezer forint 

jövedelemhez jutott.  

2015. április 2-án a vádlott autóját, amiben a kocsit vezető vádlott mellett két 

utas is volt, Sarkad közelében a rendőrség intézkedés alá akarta vonni. De a 

vádlott nem állt meg, elmenekült, útközben a kocsiban lévő, egy 

pamutzokniba csomagolt kábítószert kidobta az ablakon. A rendőrök végül a 



vádlott által vezetett járművet Sarkadon meg tudták állítani, és sikerült 

megtalálni a kidobott kábítószerrel is.  

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható. 
 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán 
sajtótitkár 
06/30/337-3653 
batyiz@szegeditb.birosag.hu 

 

 

Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es tárgyalóterem 
Bf. 271/2017 Vádlott: B. B.  Emberölés 

bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

Hódmezővásárhely

en 

2018. 01. 18. 11 óra 

Emberölés bűntettének kísérletben, rongálás bűntettében és ittas 

állapotban elkövetett járművezetés vétségében mondta ki bűnösnek a 

Szegedi Törvényszék 2017. február 9-én B. Balázs (1971) vádlottat. Ezért 

őt a bíróság 5 év börtönre, 5 év közügyektől eltiltásra és végleges hatályú 

közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész a büntetés 

súlyosítása, míg a vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében 

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

xxx 

A vádlott feleségétől 2013-ban történt válása után, mivel a válásból 

adódó pszichés problémáit nem tudta megfelelően kezelni, időszakosan 

nagyobb mennyiségű alkoholt fogyasztott, ezzel együtt az 

idegrendszerére ható gyógyszereket is szedett be. 2013 második felétől a 

vádlott többször követett el öngyilkossági kísérletet, amelyekről minden 

alkalommal értesítette hozzátartozóit, akik emiatt a rendőrségtől kértek 

segítséget. A vádlott öngyilkossági kísérletei miatt 2014 márciusa és 2015 

februárja között hatszor is rendőri intézkedésre került sor, amikor a 

vádlottat mentőorvosi ellátásban is kellett részesíteni 

2015. március 3-án a kora délutáni órákban a vádlott 

Hódmezővásárhelyen, az által működtetett boltban meg nem 

határozható mennyiségű alkoholt fogyasztott, eközben bevett legalább 10 

szem nyugtatót is. Eközben volt feleségét és volt élettársát is értesítette 

SMS-eket küldve öngyilkossági szándékáról. Volt felesége ez alapján 

bejelentést tett a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság ügyeletén 15:30 



órakor. 

A vádlott 15 óra körül – pontosabban nem meghatározható időben – 

beült autójába. Először hazament, majd az M47-es úton Székkutas felé 

indult. Ugyanekkor V. V. sértett az általa vezetett kocsival érkezett 

Székkutas felől Vásárhely felé. A vádlott mintegy 80-85 kilométeres 

sebességgel haladt egy egyenes vonalvezetésű, jól belátható útszakaszon, 

amikor hirtelen öngyilkossági szándékkal, váratlan balra kormányzással, 

fékezés nélkül áttért a menetirány szerinte baloldali sávba azért, hogy a 

szemből érkező sértett kocsijával frontálisan ütközzön.  

A sértett, látva a szemből jövő autó manőverét, igyekezett autóját 

lefékezni, és jobba kormányozni azért, hogy az ütközést elkerüljék, de ez 

nem sikerült teljesen. A két kocsi bal oldali részei ütköztek, mindkét autó 

megroncsolódott. A vádlott az ütközéskor nem sérült meg, míg a sértett 8 

napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett el. Az akár halálos 

következménnyel is járható ütközés kizárólag a sértett lélekjelenléte és 

ütközést elhárító manővere következtében maradt el. 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható. 
Információ: Dr. Bátyi Zoltán 

sajtótitkár 
06/30/337-3653 
batyiz@szegeditb.birosag.hu 

 

 


