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Ügyszám 

Bf. 355/2018

a vádlott:
G. D. 

Kábítószer-
kereskedelem Tompán 

2019. 01. 15. 
kedd

9 óra

Az ügy lényege:

Jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer-kereskedelem

bűntettében mondta ki bűnösnek a Kecskeméti Törvényszék 2018. február 28-

án G.  D. koszovói  állampolgár vádlottat,  és ezért őt 8 év fegyházra és 5 év

Magyarország  területéről  történő  kiutasításra  ítélte.  A  bíróság  kimondta:  a

vádlott  legkorábban  a  kiszabott  szabadságvesztés  kétharmad  részének

kitöltését követő napot bocsátható feltételes szabadságra. 

Az ítélet ellen 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  vádlott  2017  januárjának  elején  4.800  euróért

marihuánát  vásárolt  Albániában  egy,  az  eljárás  során  ismeretlenül  maradt

személytől.  Ezt  a  nettó  11.283  gramm  össztömegű  kábítószert  16  darab

műanyag tasakba osztotta szét azzal a szándékkal,  hogy az így becsomagolt

illegális  drogot  több  országhatáron  át  –  egyebek  között  Magyarországon

keresztül – autóval Olaszországba csempéssze, és ott eladja. 

A  vádlott  a  fia  tulajdonában  lévő  autó  belső  küszöbét  minkét  oldalon

megbontotta,  és  ott  rejtekhelyeket  alakított  ki,  amelyekben  a  csomagokat

elhelyezte.  2017. január 13-án délután indult el Koszovóból,  a szerb-magyar

határhoz  pedig  14-én  éjfél  után  érkezett,  és  a  tompai  határátkelőhelyen

jelentkezett belépésre. 

A kocsi átvizsgálása során a pénzügyőrök az elrejtett kábítószert megtalálták

és lefoglalták. A lefoglalt illegális drog totál-THC-tartalma 1.340 +/– 150 gramm

volt,  ami  a  jelentős  mennyiség  alsó  határát  legalább  9,9-szeres  mértékben



meghaladja, de a különösen jelentős mennyiség alsó határát nem éri el. 

Megjegyzés: a tárgyaláson határozathirdetés várható. 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán

sajtótitkár

06/30/337-3653

batyiz@szegeditb.birosag.hu

2019. 01. 17. 

Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es terem 

Ügyszám 

Bf. 416/2018

a vádlott:
E. E. 

Kábítószer birtoklásának
bűntette Csongrád 
megyében 

2019. 01. 17. 
csütörtök

9 óra

Az ügy lényege: 
Különösen  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer

birtoklásának bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2018.

június 14-én E. E. szerb állampolgár vádlottat, és ezért őt 7 év fegyházra és 7

év Magyarország területéről történő kiutasításra ítélte. A bíróság kimondta: a

vádlott  legkorábban  a  kiszabott  szabadságvesztés  kétharmad  részének

kitöltését követő napot bocsátható feltételes szabadságra.   

Az  ítélet  ellen  az  ügyész  a  büntetés  súlyosítása,  a  vádlott  és  védője

elsődlegesen  felmentés,  másodlagosan  a  büntetés  enyhítése  érdekében

nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára.

2017. július 12-án a vádlott a Belgrádból Bécsbe menetrend szerint közlekedő

autóbuszon utazott. A busz csomagterében elhelyezett bőröndjében a vádlott

21  csomag,  összesen  11.604  gramm  bruttó,  10.322  gramm  nettó  tömegű,

kábítószernek  minősülő  kannabiszra  jellemző  kannabionid  vegyületeket,

köztük delta-9-THC-t tartalmazó marihuánát hozott be Magyarországra. 

Bőröndjét  és  az  abban  lévő  marihuánát  a  röszkei  határátkelőhelyen

lefoglalták. A vádlottá által birtokolt és Magyarország területére behozott 21

csomag tortál THC tartalma legalább 1.318 (1.415+/- 97) gramm volt.



Megjegyzés: a tárgyaláson határozathirdetés várható. 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán

sajtótitkár

06/30/337-3653

batyiz@szegeditb.birosag.hu


