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Szegedi Ítélőtábla – földszint 11-es tárgyaló 

Ügyszám 

Bf. 558/2019 

a vádlottak: 

K.T. és 5 társa 

 

Halált okozó testi sértés 

Tiszaalpáron    

2020. 03. 10. kedd 9 óra 

 

Halált okozó testi sértés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti 

Törvényszék 2019. május 28-án K. A. elsőrendű vádlottat, és ezért őt 

3 év 6 hónap börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ügy 

II., III. és IV. rendű vádlottjai segítségnyújtás elmulasztásnak vétsége 

miatt 10-8-8 hónap, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés 

büntetést kaptak.  

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlottak és védőik 

felmentés, illetve a büntetés enyhítése érdekében nyújtottak be 

fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. 

xxx 

Az elsőfokú ítélet szerint 2017. november 4-én J. J. sértett reggel 6-ra 

ment dolgozni egy tiszaalpári műhelybe. A nap folyamán 

munkatársaival alkoholt fogyasztottak, de ettől még munkájukat el 

tudták látni. A munkaidő lejárta után társai hazamentek, míg a sértett 

az üzemben maradt túlmunkát végezni. Így délután együtt dolgozott 

a négy vádlottal.  

Az I. rendű vádlott a munkahelyi tilalom ellenére 2 üveg 7 deciliteres 

bort vitt magával, amit délután a sértettel és a II. rendű vádlottal 

együtt elfogyasztottak. Ettől ittas állapotba kerültek, de munkájukat 

elvégezték. 

A sértett és az I. rendű vádlott között este 8 óra körül nézeteltérés 

támadt. Kölcsönös szóváltásuk során a sértett egyszer kis erővel 

megütötte az I. rendű vádlottat, majd az lefogta a sértett mindkét 



kezét, és tovább vitatkoztak. A II. rendű vádlott le akarta őket 

csillapítani, de ez nem sikerült. Az I. rendű vádlott egy idő után 

elengedte a sértett karjait, és hirtelen ököllel állon ütötte a férfit, aki 

hanyatt zuhant, fejét az üzem betonozott, műgyantás talajába ütötte, 

és elveszítette az eszméletét.  

A II. rendű vádlott megpróbálta a sértettet feléleszteni, de nem sikerült 

neki, ezért az I. rendű vádlottal együtt az alélt férfit talpra állították, 

és kivitték a műhely udvarára, abban bízva, hogy a friss levegőtől 

felébred. Ez azonban nem történt meg, ezért egy asztalhoz ültették, 

amire a sértett eszméletlen állapotban ráborult. Idővel mind a II., a 

III. és a IV. rendű vádlott tudomást szerzett arról, hogy a sértett az 

I. rendű vádlott ütését követően szenvedett súlyos sérülést, de tartós 

eszméletlen állapota ellenére sem gondoskodtak arról, hogy 

egészségügyi ellátásban részesüljön.  

Este 9 óra után a magatehetetlen sértettet az I. és a II. rendű vádlott 

egy kézikocsira tette és kitolta az üzemből, majd hazavitték. Itt a 

feleségének a II. rendű vádlott azt mondta, hogy a férje nagyon sok 

alkoholt ivott azzal „kiütötte magát”, de szerinte nem kell mentőt 

hívni, majd kialussza magát. Az asszony este 11 óra előtt mégis 

értesítette a mentőszolgálatot, akik a férfit kórházba szállították, ahol 

a sértettet megműtötték. Később még több műtéti beavatkozásra is 

sor került, de a sértett életét nem lehetett megmenteni, és január 26-

án meghalt.  

A sértett sérüléseire figyelemmel az időben érkező orvosi segítség 

sem garantálta volna az életben maradását.  

Az ügyben határozathirdetés várható.  

 

Dr. Bátyi Zoltán 

sajtótitkár 

06/30/337-3653 

batyiz@szegeditb.birosag.hu 

 

 

2020. 03.11. 



 

Szegedi Ítélőtábla – földszint 11-es tárgyaló 

Ügyszám 

Bhar. 

430/2019 

a vádlottak: 

R. F. és 2 társa 

 

Embercsempészés 

bűntette Csongrád 

megyében    

2020. 03. 11. 

szerda 
9 óra 

 

Társtettesként elkövetett embercsempészés bűntettében mondta ki 

bűnösnek 2017. szeptember 14-én a Szegedi Járásbíróság R. F. 

román állampolgárságú I. rendű vádlottat. Ezért őt a bíróság 1 év 

2 hónap börtönre és 2 év Magyarország területéről történő 

kiutasításra ítélte.  Az ügy II. rendű vádlottja, L. C. A. román 

állampolgár társtettesként elkövetett embercsempészés bűntettének 

kísérletéért 1 év 8 hónap börtön és 2 év Magyarország területéről 

történő kiutasítás büntetést kapott. Az ügy III. rendű vádlottját, I. 

R.-M. román állampolgárt az ellene társtettesként elkövetett 

embercsempészés bűntette miatt emelt vád alól a Szegedi 

Járásbíróság felmentette. 

A döntés ellen az ügyész mind a három vádlott terhére súlyosításért, 

a III. rendű vádlott esetében bűnösségének társtettesként, a 

csempészett személy sanyargatásával elkövetett embercsempészés 

bűntettében történő megállapítása és vele szemben szabadságvesztés 

és kiutasítás büntetés kiszabása érdekében fellebbezett. Az elítélt 

vádlottak és védőik egyezően a büntetések enyhítését kérve 

nyújtottak be fellebbezést.  

A Szegedi Törvényszék, felülbírálva az elsőfokú bíróság ítéletét, 

bizonyítottnak látta a III. rendű vádlott bűnösségét, és ezért őt 4 

év 6 hónap börtönre és 5 év kiutasításra ítélte. Megváltoztatta az 

I. és a II. rendű vádlott büntetését is a törvényszék: az I. rendű 

vádlottal szemben kiszabott börtön mértékét 2 évre, a II. rendű 

vádlott esetében pedig 3 évre súlyosította.  

Mivel a III. rendű vádlott esetében bűnösség tekintetében 

egymásnak ellentmondó ítéletek születtek, megnyílt a harmadfokú 

eljárás lehetősége, amivel élt is a vádlott és védője. Mindketten 



felmentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében nyújtottak 

be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.  

xxx 

A három vádlott 2015. augusztus 18-án a romániai Galati városából 

Budapestre utazott egy Dacia személyautóval és egy Mercedes 

Sprinter típusú tehergépkocsival. Az I. és a II. rendű vádlottak 

augusztus 19-én a késő esti órákban Mórahalom térségébe mentek, 

ahol másnap hajnalban az embercsempészek segítségével a szerb-

magyar államhatárt korábban átlépő 30 szír állampolgárt a II. rendű 

vádlott által vezetett Mercedes ülések nélküli rakterébe zsúfolták 

be. Ezt követően az I. és a II. rendű vádlott Magyarország át 

németországi úticéllal úgy, hogy az I. rendű vádlott a Daciával 

előfutóként haladt a migránsokat szállító, és a II. rendű vádlott által 

vezetett Mercedes előtt.  

Néhány perccel az indulást követően a járműveket a rendőrök 

Mórahalom belterületén igazoltatták, majd a vádlottakat a migráns 

személyekkel együtt előállították.  

A vádlottak az embercsempészésért fejenként 200-200 eurót kaptak 

volna.  

Az eljárás során nem lehetett minden kétséget kizáróan bizonyítani, 

hogy az I. és a II. rendű vádlottakat a III. rendű vádlott bírta volna 

rá ara, hogy ezért a pénzért, valamint további 200 euró 

költségtérítés ellenében szállítsanak embereket Németországba. Az 

sem volt bizonyítható, hogy a szállításhoz a III. rendű vádlott 

biztosította volna a járműveket – áll az elsőfokú ítéletben, míg a 

másodfokú bíróság ezeket a cselekményeket bizonyítottnak találta. 

Az ügyben határozathirdetés várható.  

 

 

Dr. Bátyi Zoltán 

sajtótitkár 

06/30/337-3653 

batyiz@szegeditb.birosag.hu 



 

 

 

2020. 03.12. 

 

Szegedi Ítélőtábla – földszint 11-es tárgyaló 

Ügyszám 

Bf. 598/2019 

a vádlott: 

N. S.  

 

Kábítószer birtoklásának 

bűntette Csongrád 

megyében     

2020. 03. 12. 

csütörtök 
9 óra 

 

Különösen jelentős mennyiségű kábítószer birtoklásának bűntettében és 

bódult állapotban elkövetett járművezetés vétségben mondta ki 

bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2019. október 1-én S. N. szerb 

állampolgárt. Ezért a férfit a bíróság 8 év börtönre ítélte, 9 évre 

kitiltotta Magyarország területéről és 1 évre eltiltotta a közúti 

járművezetéstől. 

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 

Az elsőfokú ítélet szerint vádlott 2018 márciusában vásárolt Szerbiában, 

Belgrádban egy autót. Két héttel később, március 17-én a vádlott úgy 

jelentkezett belépésre Magyarország területére, hogy pár nappal 

korábban kábítószert fogyasztott. A határátkelőn megállapították, hogy 

a férfi a vezetési képességeire hátrányosan ható szer befolyása alatt 

vezette autóját.  

A határon végzett vizsgálat során a gépjármű utasterében a 

kábítószerkereső kutya kábítószert fedezett fel. Ezt követően a 

pénzügyőrök a csempészésre átalakított jármű rejtekhelyén egy 

csomagot találtak, amely nettó 996,28 gramm barna színű, heroinra 

jellemző vegyületeket tartalmazó port tartalmazott. A por nettó heroin-

bázis tartalma 562 gramm volt, amely különösen jelentős mennyiségnek 

számít.  

Az ügyben határozathirdetés várható.  



 

Dr. Bátyi Zoltán 

sajtótitkár 
06/30/337-3653 

batyiz@szegeditb.birosag.hu 
 

 

 

 


