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Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es tárgyaló  

 Vádlott: 

H. S.  

Bűncselekmény:  

Kábítószer birtoklás 
Csongrád megyében  

Tárgyalás 
időpontja: 
2018.04.17.  
9 óra 

 

 

Különösen jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi 

Törvényszék 2017. augusztus 23-án H. S. albán állampolgár vádlottat, 

és ezért őt 6 év börtönre és 6 év Magyarország területéről történő 

kiutasításra A döntés ellen az ügyész az ítélet súlyosítása, míg a 

vádlott és védője a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be 

fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

Az I. fokú ítélet szerint a vádlottat 2016. május 30-a előtt, közelebbről 

nem meghatározható időpontban ismeretlen személyek megbízták, 

hogy Albániából marihuánát szállítson Magyarországon át 

Németországba. Ennek érdekében a vádlott autójának hátsó 

küszöbrészébe két oldalon beépített csőben kialakított rejtekhelyekre 

a vádlott által tudottan 8-8 tasakba csomagolva kábítószert rejtettek el 

azzal, hogy ezt a vigye ki Németországba, és a szállításért pénzt 

ajánlottak fel a vádlottnak. A férfi 2016. május 30-án este jelentkezett 

belépésre Magyarországra a röszkei határátkelőhelyen autójával, 

amelyben még két albán állampolgár utazott, de ők nem tudtak az 

illegális szállítmányról.  



A tételes vámvizsgálat során a vámosok megtalálták az elrejtett  

szállítmányt, a 16 darab, egyenként 0,6-1 kiló súlyú, összesen bruttó 

15.804, nettó 14.135 gramm össztömegű kábítószert. A kábítószer 

totál-THC tartalma legkevesebb 1.630 gramm volt, ami meghaladja a 

különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak mintegy 1,36-

szorosa. 

Az ügyben határozathirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán 

sajtótitkár 

06/30/337-3653 

batyiz@szegeditb.birosag.hu 

 

 

Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es tárgyaló  

 Vádlott: 

M. J.   

Bűncselekmény:  

Emberölés Szolnokon 

Tárgyalás 
időpontja: 
2018.04.17.  
11 óra 

 

 

Emberölés és garázdaság bűntettében mondta ki bűnösnek a Szolnoki 

Törvényszék M. J. vádlottat, és ezért őt 10 év börtönre és 10 év 

közügyektől eltiltásra ítélte.  

Az ítélet ellen az ügyész a büntetés súlyosítását kérve, míg a vádlott 

és védője a gondatlanságból elkövetett emberölés megállapítása és a 

büntetés enyhítés érdekében fellebbezett, így került az ügy a Szegedi 

Ítélőtáblára. 

xxx 



Az I. fokú ítélet szerint a korábban már többször büntetett vádlott és 

Sz. F.-né sértett 2015 elejétől párkapcsolatban éltek úgy, hogy mind 

a ketten hajléktalanok voltak, éjszakáikat alkalmi szállásokon 

töltötték.  

A vádlott féltékenysége miatt a kapcsolatuk megromlott, 2016 

májusától az asszony meg is szakította azt. Ebbe a férfi nem tudott 

beletörődni, a nőt rendszeresen követte, azzal fenyegetőzve, hogy ha 

végleg elhagyja, meg fogja őt ölni. A fenyegetések mellett a vádlott 

megpróbálta a kapcsolatot helyreállítani. 

2016. május 30-án délelőtt a vádlott a szolnoki piac mellett 

összetalálkozott a sértettel és más hajléktalanokkal. Ekkor is 

veszekedés alakult ki köztük, a vádlott megütötte a sértettet, és egy 

késsel is hadonászott előtte, miközben halállal fenyegette. A további 

kiabálást és a bántalmazást egy közelben lakó akadályozta meg. A 

vádlott erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban 

megbotránkozást keltsen. 

A vádlott nap közben tovább italozott, majd délután 4 óra tájban, 

erősen ittas állapotban megjelent abban a lakásban, hol a sértett más 

személyekkel együtt tartózkodott. A férfi a sértetthez lépett, 

szidalmazta, majd késsel nagy erővel mellkason szúrta. Ezután a 

vádlott levágta az asszony alsóneműjét, majd több hajtincset is 

lemetszett a hajából. Eközben folyamatosan kiabált az asszonnyal, és 

megfenyegette a többi, szobában tartózkodó személyt is. Közülük az 

egyik értesítette a mentőket, amin a vádlott feldühödött, a telefont 

széttörte és ledobta az erkélyről.  



Mire a mentősök kiértek, a sértett meghalt, a vádlott elment a 

helyszínről. Az asszony életét szakszerű orvosi segítség sem 

menthette volna meg.  

Az ügyben határozathirdetés várható. 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán 

sajtótitkár 

06/30/337-3653 

batyiz@szegeditb.birosag.hu 

 

 


