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Szegedi Ítélőtábla fszt. 11-es terem 

Ügyszám 

Bf. 682/2018

a vádlott:
B. J. szerb 
állampolgár 

Kábítószer birtoklása 
Csongrád megyében 

2019. 04.10. 
szerda

9 óra

Az ügy lényege

Különösen  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer

birtoklásának  bűntettében  találta  bűnösnek  a  Szegedi  Törvényszék  2018.

október  1-jén B.  J.  szerb állampolgárságú vádlottat.  Ezért őt  a bíróság 7 év

börtönre és 7 év Magyarország területéről történő kutasításra 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  2018.  január  19-én  jelentkezett  belépésre  autójával  Szerbiából

Magyarországra  az  ásotthalmi  határállomáson.  A  kocsiban  ült  a  vádlott

barátnője, valamint egy ismerőse is. Miután az utasok úgy nyilatkoztak, hogy

semmi  elvámolni  való  árujuk  nincs,  tételes  vámvizsgálatot  végeztek  a

pénzügyőrök.  Ennek  során  az  autó  első  ülései  alatt  kialakított  dupla  falú

üregekből, valamint a csomagtér fenéklemezén létrehozott üregből összesen

27 darab, műanyag tasakban elhelyezett csomag került elő. 

A  csomagokban  lévő  összesen  13.287  gramm  nettó  össztömegű  növényi

anyagok kannabiszra jellemző kannabionid vegyületeket, köztük delta-9-THC-t

tartalmaztak,  a totál  THC tartalom legkevesebb 1.750 grammot tett  ki,  ami

meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak 145%-a. 

A  vádlott  tudott  arról,  hogy  kocsijában  kábítószert  tartalmazó  csomagok

vannak elrejtve.

Az ügyben határozathirdetés várható. 



Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es terem 

Ügyszám 

Bf. 309/2018

a vádlott:
B. R.  

Befolyással üzérkedés 
Bács-Kiskun megyében 

2019. 04.10. 
szerda

11 óra

Befolyással  üzérkedés  bűntettében mondta  ki  bűnösnek  a  Kecskeméti  Tör-

vényszék 2018. március 6-án B. R. vádlottat, és ezért őt 3 év 6 hónap börtönre

és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítéletet az ügyész tudomásul vette, míg

a vádlott felmentés, védője elsődlegesen felmentés, másodlagosan a büntetés

enyhítése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélő-

táblára. 

xxx

A vádlott egy büntetőügy miatt 2015. szeptember 15-e és 2016. március 11-e

között előzetes letartóztatásban volt a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehaj-

tási Intézetben Kecskeméten, amelyből az I. fokú ítélet kihirdetése után szaba-

dult. Szintén itt tartották fogva S. D. tanút is, aki egy zárkában volt elhelyezve a

vádlottal. Beszélgetéseik során a vádlott közölte zárkatársával, hogy az ő apja

olyan kapcsolatrendszert épített ki, ami lehetővé teszi, hogy a vádlott 3,5 millió

forint ellenében kedvező ítéletet kapjon, illetve az előzetes letartóztatásból ki-

kerüljön. Állítása szerint ez az ősszeg Bács-Kiskun Megyei Főügyészség vezető-

jének megvesztegetésére szolgál. 

Azt is közölte a vádlott a tanúval, hogy ha előre fizet 3 millió forintot, majd utó-

lag még 2 milliót, akkor az ő számára is elintézhető az említett főügyész meg-

vesztegetésével,  hogy  az  előzetes  letartóztatásból  kikerüljön,  illetve  a  vele

szemben  folytatott  büntetőügyet  megszüntessék.  A  vádlott  ezt  az  ajánlatát

többször is megismételte a tanúnak, és felszólította, hogy intézkedjen a pénz

előteremtése érdekében. A tanú értesítette is a feleségét arról, hogy egy zárka-

társa fel fogja keresni. 

Amikor a vádlott szabadult, elutazott a tanú lakóhelyérre, ahol találkozott  az

asszonnyal, és beszélt a vesztegetési célra szolgáló milliók összeszedéséről. A

vádlott  – az állításával ellentétben – nem rendelkezett  olyan kapcsolatrend-

szerrel, amire hivatkozott, célja az volt, hogy pénzt csaljon ki a tanútól, és azt

magának megtartsa. 



Az ajánlattal kapcsolatban végül pénzátadásra nem került sor. 

Az ügyben határozathirdetés várható.

Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es terem 

Ügyszám 

Bf. 78/2019

a vádlott:
V. I.-né 

Emberölés 
Kiskunfélegyházán

2019. 04. 10.  
szerda

13 óra

Emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2019.

január 21-én V. I.-né vádlottat, és ezért őt 7 év börtönre és 7 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

V.  I.-né  vádlott  és  B.  J.  sértett  1996-ben  létesítettek  élettársi  kapcsolatot.

Kezdetben  harmonikusan  éltek  Kiskunfélegyházán,  azonban  az  évek  során

mind  a  sértett,  mind  a  vádlott  egyre  több  szeszes  italt  fogyasztott,  amitől

főként a sértett rendszeresen lerészegedett. Ittas állapotban, leginkább rossz

anyagi  helyzetük  miatt,  gyakran  vitatkoztak,  mivel  a  sértett  adósságokat

halmozott  fel,  jövedelméből  alig  maradt  valami  megélhetésre.  Így

tulajdonképpen  a  vádlott  tartotta  el  a  sértettet.  Ezek  a  viták  azonban

tettelegességig nem fajultak el, egészen 2018. április 7-ig. 

Azon a napon mindketten otthon voltak a kiskunfélegyházi házukban. A sértett

többször elment a boltba,  ahol egy liter vodkát is vásárolt.  A nap folyamán

mindketten ezt itták, és nagyon leittasodtak. Este, ismét a pénzt miatt heves

vita robbant ki közöttük. A vádlott, egyebek mellett, számon kérte élettársán

annak  tartozásait  is.  Kölcsönösen  szidalmazták,  becsmérelték  egymást,

melynek a sértett azzal vetett véget, hogy bement a fia hálószobájába, és ott

lefeküdt az ágyra. 

Ettől a vádlott még inkább haragra gerjedt,  felkapott a konyhában egy kést,

hogy  azzal  a  sértettet  megfenyegetve  kitessékelje  a  szobából.  A  szobába



kilépve az ágyon hanyatt fekvő sértettnek fenyegetőleg felmutatta a kést, és a

szoba elhagyására szólította fel. A férfi azonban kinevette,  kijelentette,  hogy

nem fél a vádlottól. Ekkor az asszonyon végképp elhatalmasodott az indulat,

és az ágyon fekvő sértettet mellkason szúrta, majd a kést kirántva a testből,

elhagyta a szobát. 

Néhány perc múlva, amikor a vádlott észlelte, hogy a sértett nem ad életjelet,

mobilon felhívta a fiát, aki értesítette a mentőket és a rendőrséget. A kiérkező

mentősök már csak a halál  beálltát  tudták megállapítani,  a  rendőrök pedig

előállították a vádlottat. 

A sértett halálát szívszúrás, mellűri vérzés okozta.    

Az ügyben határozathirdetés várható.

információ Dr. Bátyi Zoltán

sajtótitkár

06/30/337-3653

batyiz@szegeditb.birosag.hu


