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Szegedi Ítélőtábla – fszt. 11-es tárgyalóterem

Bf. 368/2018 a vádlott: C. M. Kábítószer  birtoklásának

bűntette

2018. október 2. 9 óra

Az ügy lényege: 
Különösen  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer  birtoklásának
bűntettében, új pszichoaktív anyaggal visszaélés vétségében és bódult állapotban elkövetett
járművezetés vétségében találta bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2018. január 24-én C. L.
román állampolgárságú vádlottat. Ezért őt a bíróság – halmazati büntetésül – 8 év börtönre
és 7 év Magyarország területéről történő kiutasításra, 4 év közügyektől eltiltásra és 1 év
közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte. Ítélte. 

Az ítélet ellen az ügyész a börtön helyett fegyházfokozat megállapítása, a vádlott és védője
részben felmentés,  részben  a büntetés enyhítése érdekében nyújtott  be fellebbezést,  így
került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. 

xxx

Az  I.  fokú  ítélet  szerint  a  vádlott  –  aki  Magyarországra  történő  belépése  előtt  kábító
vegyületet  fogyasztott  – 2016. július 6-án az esti  órákban érkezett  autójával  a nagylaki
határátkelőhelyre.  Itt  a  vádlottat  és  kocsiját  szúrópróbaszerűen  ellenőrzés  alá  vonták
kábítószert  kereső szolgálati  kutyával.  A kutya jelzést  adott,  és  ennek nyomán az  autó
hátsó  ülésén  lévő  válltáskát  és  a  csomagtartóban  lévő  laptop  hordtáskát  átvizsgálták.
Ezekben  összesen  a  különösen  jelentős  mennyiség  alsó  határát  1,7-szeres  meghaladó
kábítószert, valamint csekély mennyiségű új pszichoaktív anyagnak minősülő tiltott szert
találtak. A vér és vizeletvizsgálat  kimutatta a vádlottnál azt, hogy a férfi Magyarország
területén az ellenőrzésig vezetési képességére kátrányosan ható szer befolyása alatt vezette
a gépjárművet. 
A tárgyaláson határozathirdetés várható.

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

2018. október 3.

Szegedi Ítélőtábla – fszt. 11-es tárgyalóterem 

Pf. 177/2018 a vádlott: N. Z. Kábítószer birtoklásának 
bűntette 

2018. október 3. 9 óra

Az ügy lényege:
Különösen  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer  birtoklásának
bűntettében  mondta  ki  bűnösnek  a  Szegedi  Törvényszék  2017.  november  13-án  N.  Z.
macedón állampolgár vádlottat. Ezért  őt a bíróság 8 év börtönre és 8 év Magyarország
területéről történő kiutasításra ítélte. 

Az ítélet  ellen  az  ügyész  a  büntetés  súlyosítása,  míg  a  vádlott  és  védője  elsődlegesen
felmentés,  másodlagosan  a  büntetés  enyhítése  érdekében  nyújtott  be  fellebbezést,  így
került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. 

xxx



A vádlott 2016. december 10-én a szerbiai Presevo városából a Presovo - Aachen között
közlekedő autóbusszal Budapestre akart utazni. A felszállás megelőzően két bőröndöt adott
át a buszvezetőnek azért, hogy azt a busz csomagterében helyezzék el, majd németországi
úti céllal vett jegyet, mert a busznak hivatalos állomása Magyarországon nincs. A bőröndre
a  buszsofőr  a  vádlott  nevével  ellátott  cédulákat  tett  fel,  amelyeket  a  vádlott  az
útlevélvizsgálat előtt ismeretlen módon eltávolított. 

Ezt követően a vádlott a busz utasaként 2016. december 10-én este 8 óta körüli időben
jelentkezett  belépésre  Magyarország  területére  a  röszkei  határállomáson.  Itt  a  vádlott
bőröndjeit tételes vámvizsgálatnak vetették alá, és ekkor 40 csomag bruttó 21.633 gramm,
nettó  18.768  gramm  növényi  anyagot  találtak  a  vámosok.  Megállapították  a  vizsgálat
során, hogy az anyagok kannabiszra  jellemző kannabionid vegyületeke,  köztük delta-9-
THC-t tartalmaznak.  A nettó növényi  anyag együttes  totál-THC-tartalma 3.090 gramm,
amely meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak 2,57-szerese.

A vádlott vizeletmintája is kábítószerfogyasztás jeleit mutatta ki. 

A macedón férfi büntetőjogi felelősségét az eljárás során mindvégig tagadta. 

 A   tárgyaláson határozathirdetés várható.
Információ: Dr. Bátyi Zoltán

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


