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Az ügy lényege:

Különösen  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett  kábítószer-

kereskedelem  bűntettének  kísérletében  mondta  ki  bűnösnek  a  Kecskeméti

Törvényszék 2018. július 2-án P. I. albán állampolgárságú vádlottat. Ezért őt az

I.  fokú  bíróság  10  év szabadságvesztésre  és  6 év  Magyarország területéről

történő kiutasításra ítélte. 

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

tényállás, téves minősítés megállapítása, a kábítószer birtoklása bűntettének

megállapítása  és  a  kiszabott  büntetés  enyhítése  érdekében  nyújtott  be

fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. 

xxx

Az I. fokú ítélet szerint 2017 októberében a vádlott elvállata – az eljárás során

ismeretlenül  maradt  személyek  megbízásából  –,  hogy  saját  autójával

Albániából  külföldre  kábítószert  szállít.  Ennek  fejében  számára  a  megbízói

1.500 euró ellenértéket ígértek. 

A szállítás előkészítése során a vádlott  átadta autóját  a megbízóinak,  azért,

hogy  azt  átalakítsák,  és  abban  a  kábítószert  elrejtsék.  A  kocsiban  ekkor

rejtekhelyet hoztak létre, amiben 20 darab tégla formájú csomagot helyeztek

el, majd a rejtekhelyet befedték és lezárták. 

A vádlott a kocsit annak tudatában vette át, hogy abban kábítószert rejtettek

el,  és  az  a  feladata,  hogy  azt  több országon át  külföldre  átcsempéssze,  és

legalább Budapestig  elszállítsa.  A  kocsiban  egy  útvonaltervet  is  elhelyeztek,

amely alapján  a szállítást – egyebek mellett – Pristina, Nis, Belgrád, Novi am,

Baja,  Budapest,  Bécs,  Graz,  Klagenfurt,  Villach  érintésével,  Udine  végcéllal



tervezték. 

A vádlott egy ismerőse társaságában 2017. október 25-én indult Albániából a

papíron  megjelölt  útvonalon.  Magyarországra  október  26-án  hajnalban

érkeztek,  és  a  tompai  határátkelőn  jelentkeztek  belépésre.  A  vámvizsgálat

során a pénzügyőrök felfedezték a rejtekhelyet, és megtalálták a 20 csomagot,

amelyből összesen 9.930 gramm nettó tömegű barna port került elő. Erről a

vegyész-szakérértő  megállapította,  hogy  nettó  2.929,35+/-168,81  gramm

heroin  bázist  tartalmaz.  A  lefoglalt  illegális  drog  heroin-bázis  tartalma  a

jelentős  mennyiség  alsó  határát  mintegy  244,1-szeres  mértékbe  n,  a

különösen  jelentős  mennyiség  alsó  határát  mintegy  24,4-szeres  mértékben

haladja meg. 

A vádlott társaságában utazó személlyel  szemben az ügyészég a nyomozást

megszüntette.  A  vádlott  bűnösségét  kábítószer  birtoklásának  bűntettében

ismerte el. 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán

sajtótitkár

06/30/337-3653

batyiz@szegeditb.birosag.hu

2019. 01. 24. 

Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es terem 

Ügyszám

Bf. 495/2018

a vádlott:
Sz. L. 

Emberölés bűntette 
Mezőhegyesen

2019. 01. 14. 
csütörtök

9 óra

Az ügy lényege:

Különös  kegyetlenséggel,  a  bűncselekmény  elhárítására  idős  koránál  fogva

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett  emberölés és testi  sértés

bűntettében mondta ki bűnösnek a Gyulai Törvényszék 2018. május 29-én Sz.

L.  magyar  nemzetiségű,  román  állampolgár  vádlottat.  Ezért  őt  a  bíróság

életfogytig tartó fegyházra, Magyarország területéről történő 10 év kiutasításra

és  10  év  közügyektől  eltiltásra  ítélte.  A  bíróság  kimondta,  hogy  a  vádlott

legkorábban 28 év elteltével bocsátható feltételesen szabadságra.



Az  ítéletet  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 I. fokú ítélet szerint az 1971-es születésű vádlott és a cselekmény idején 83

éves édesanyja, a sértett viszonya hosszabb idő óta feszült volt, mert a vádlott

úgy  vélte,  hogy  az  anyjának  nagy  szerepe  van  abban,  hogy  korábbi

párkapcsolatai, így a házassága is megromlott. A vádlott emellett úgy gondolta,

hogy az anyja terrorizálja, idegileg kikészíti,  az életét is ő tette tönkre. Bár a

vádlott mindenért az anyját hibáztatta, emellett kötődött is hozzá. 

A  vádlott  és  a  sértett  kapcsolata  2017.  április  14-től,  Marosvásárhelyről

Mezőhegyesre költözésük után tovább romlott,  mert a vádlott  egy idő után

vissza akart költözni, míg az anyja nem akarta ezt. Ugyanakkor a vádlott anyagi

helyzete miatt nem tudott a sértettől különköltözni. 

Konfliktusaik miatt rendszeressé váltak az anya és a fia között a veszekedések.

Majd  egy  idő  után  a  vádlott  bántalmazni  kezdte  a  sértettet.  Előbb  csak

tenyérrel  ütötte  a  fiú  az  anyját,  majd  már  rugdosta,  ököllel  verte,  meg  is

taposta  az  idős  asszonyt.  A  bántalmazásokat  a  sértett  hangtalanul  tűrte,

nehogy a szomszédok tudomást szerezzenek a vádlott cselekményéről.. 

A vádlott háromszor is különösen durván megverte az anyját, aki 8 napon túl

gyógyuló  sérüléseket  is  elszenvedett.  Az első nagyobb bántalmazásra 2017.

április  30-án  este  került  sor,  míg  az  utolsó,  az  asszony  halálát  okozó

bántalmazást a sértett 2017. május 25-től 26-án az esti órákig szenvedte el. Ez

idő  alatt  a  fia  többször  is  megverte,  megrugdosta,  megtaposta.  A  verések

következtében  a  legyengült  asszony  előbb  eszméletét  veszítette,  majd

meghalt. 

A vádlott a sértett eszméletlen állapotba kerülése után, május 26-án az esti

órákba  értesítette  a  mentőszolgálatot,  de  a  kiérkező  mentősök  már  nem

tudták újraéleszteni az időközben elhunyt asszonyt. 

Információ: Dr. Bátyi Zoltán

sajtótitkár



06/30/337-3653

batyiz@szegeditb.birosag.hu


