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Bf.  4362017 Vádlott: A. V. 

H. és társa 
Kábítószer 

birtoklásának 

bűntette Csongrád 

megyében  

2018. 01. 30 9:30 óra 

Különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntettében találta bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2017. 

március 20-án A. V. H. holland állampolgár I. rendű vádlottat, és ezért őt 8 

év börtönre és 8 év Magyarország területéről történő kutasításra ítélte. Az 

ügy II. rendű vádlottja, a szintén holland A. B. bűnsegédként elkövetett 

különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntettéért 7 év börtön és 7 év Magyarország területéről 

történő kutasítás büntetést kapott. 

Az ítélet ellen az ügyész az I. és a II. rendű vádlottak terhére a büntetés 

súlyosítása, míg a II. rendű vádlott védője felmentés érdekében nyújtott 

be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. 

xxx 

Az I. fokú ítélet szerint a holland állampolgár vádlottak 2014 vége és 2015 

eleje között ismerkedtek meg Hollandiában. Ezt követően a II. rendű 

vádlott rávette az I. rendű vádlottat – aki egy magánfuvarozó társaságot 

működtetett – arra, hogy Albániából 30 ezer euró ellenében marihuánát 

vigyen Magyarországon keresztül Hollandiába. A vádlottak megegyeztek 

abban, hogy a kábítószer szállításához az I. rendű vádlott által lízingelt 

nyergesvontatót, és a II. rendű vádlott által megszerzett hűtős 

félpótkocsit használják majd. Tisztában voltak a vádlottak azzal is, hogy a 

félpótkocsi padlólemezének hőszigetelését eltávolították, és így a 

padlólemez alatt 12 méter hosszan és 2,5 méter szélességben mintegy 

2.200 literes rejtekhely került kialakításra.  

A vádlottak a kábítószer szállításának leplezésére egy legális nemzetközi 

fuvart szerveztek Varsóból a koszovói Peje nevű városba, majd 2015. 



február 3-án elindultak a kocsiszerelvénnyel Varsóba. Ott az előzetes 

szervezésnek megfelelően csokoládé szállítmányt vettek fel, majd 

Csehországon, Szlovákián, Magyarországon és Szerbián keresztül február 

6-án érkeztek meg Pejébe. Majd a II. rendű vádlott közölte az I. rendű 

vádlottal, hogy előremegy Albániába, és értesíteni fogja, hogy mikor kell 

utána mennie Tiranába, ahol a járműszerelvényt egy benzinkúton kell 

hagynia. Végül az I. rendű vádlott február 9-án belépett Albániába, a 

megjelölt benzinkúton hagyta a vontatmányt, és a vontatóval egy másik 

benzinkútra ment, hogy kivárja, amíg a vontatmány megtöltik 

kábítószerrel.  

Több órás várakozás után a vádlottak visszamentek a vontatmányért, az 

ráakasztották a vontatóra. Ekkor a II. rendű vádlott közölte az I. rendűvel, 

hogy a félpótkocsiban kialakított rejtekhelyet marihuánával töltötték fel, 

majd elindultak haza, és az éjszakát az albán-koszovói határon töltötték. 

Február 10-én a II. rendű vádlott közölte társával, hogy repülővel fog 

Albániából Budapestre utazni, ahol találkoznak majd, így a szerelvényt az 

I. rendű vádlottnak kell Budapestig vezetnie.  

Február 10-én az éjszakai órákban az I. rendű vádlott megérkezett a 

szerb-magyar határra, és 9 órás szerbiai pihenő után február 11-én 

belépésre jelentkezett Magyarországra, ahol a röntgengépes átvizsgálás 

során felfedezték az elrejtett kábítószer szállítmányt. A tételes 

vámvizsgálat során 410 csomag, bruttó 417,2 kiló össztömegű növényi 

anyagot találtak meg. Ennek nettó össztömege 355,8 kilogramm, aminek 

totál-THC tartalma 45,5 kiló. Ez meghaladja a különösen jelentős 

mennyiség alsó határát, annak 37,9-szerese.  

A I. rendű vádlott előzetes letartóztatásban várja ügyének jogerős 

elbírálását, míg a II. rendű vádlottat távollétében ítélték el, és a II. fokú 

tárgyaláson sem vesz részt.  

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható. 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán 
sajtótitkár 
06/30/337-3653 
batyiz@szegeditb.birosag.hu 
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Bf. 501/2017 Vádlott: F. N.  Életveszélyt okozó 

testi sértés 

bűntette 

Soltvadkerten 

2018. 01. 30. 9.00 óra 

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a 

Kecskeméti Törvényszék 2017. július 5-én V. I. román állampolgár 

vádlottat, és ezért őt 2 év börtönre és 5 év Magyarország területéről 

történő kiutasításra ítélte.  

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, téves minősítés miatt, a vádlott 

bűnösségének életveszélyt okozó testi sértés bűntette helyett emberölés 

kísérletében történő megállapítása és erre figyelemmel hosszabb 

tartamú szabadságvesztés kiszabása érdekében nyújtott be fellebbezést, 

így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. 

xxx 

Az I. fokú ítélet szerint V. I. vádlott mintegy 4 éve él folyamatosan 

Magyarországon, alkalmi mezőgazdasági munkából tartotta el magát és 

családját. Több helyen, legutóbb Soltvadkerten lakott.  

A vádlott magyarországi tartózkodása során ismerte meg C. V. A. 

sértettet, aki szintén román állampolgár, és akivel többször dolgozott és 

lakott is együtt.  

2016. augusztus 17-án a vádlott az esős időjárás miatt nem dolgozott, így 

a soltvadkerti házban tartózkodott, ahol lakótársaival együtt italozott, és 

ittas állapotba került. A sértett 11 óra tájban megjelent a házban, ahol 

korábban ő is lakott, hogy az elköltözésekor hátrahagyott használati 

tárgyait magával vigye. A sértett bekapcsolódott az italozásba, majd 

délután fél 3 körül viccesen káromkodott. Ezt a vádlott félreértette, 

indulatosan kérdőre vonta a sértettet, majd felállt, felkapott egy kést, és a 

sértettet nyakon szúrta.  

A sértett nyaka erősen vérezni kezdett, amitől valamennyien megijedtek. 

A vádlott egy pólószerű anyagot adott a sértettnek, hogy azzal szorítsa el 

a sebet. Hamarosan egy, szintén a házban lakó értesítette a rendőrséget, 

míg a vádlott arra kérte az egyik lakótársát, hogy hívja ki a mentőket, 

majd mindvégig a sértett mellett maradt addig, amíg a kiérkező rendőrök 

őrizetbe vették.  

A sértett a támadás során életveszélyes sérüléseket szenvedett, de 



figyelemmel az összes körülményre, a bántalmazás eszközére, a szúrás 

irányára, a támadás akár halálos eredményt is okozhatott volna. Azt nem 

lehetett kétséget kizáróan megállapítani, hogy a vádlott a sértett halálát 

akarta volna.  

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható 

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

 

 


