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Az ügy lényege: 
Az ország területére behozatallal történő, különösen jelentős mennyiségű ká-

bítószerre elkövetett kábítószer birtoklásának bűntettében mondta ki bűnös-

nek a Szegedi Törvényszék 2017. november 24-én M. A. német állampolgárt.

Ezért a vádlottat a bíróság 8 év 6 hónap fegyházra és 5 év Magyarország terü-

letéről történő kutasításra ítélte. A bíróság kimondta: a vádlott a kiszabott sza-

badságvesztésből legkorábban a szabadságvesztés 2/3 részének letöltése után

bocsátható feltételes szabadságra. 

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője a büntetés enyhí-

tése érdekében nyújtott be fellebbezést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblá-

ra. 

xxx

A vádlott 2016. december 2-án németországi lakóhelyéről egy, a nyomozás so-

rán egy magát Hassannak nevező ismeretlenül maradt személlyel  Albániába

utazott azért,  hogy ott Volkswagen típusú autóját eladja. A kocsira azonban

nem talált vevőt. Mivel a vádlottnak a tartozásai miatt sürgősen pénzre volt

szüksége, Hassan felajánlott számára 1.000 eurót, ha a vádlott Albániából né-

metországi lakóhelyére kábítószert fog szállítani.  A vádlott  az ajánlatot  elfo-

gadta, az ezer eurót átvette, a kocsiját pedig átadta az ismeretlen személynek.

Hassan, és szintén ismeretlen társai az autót átalakították úgy, hogy abban rej-

tekhelyeket hoztak létre, és azokban a vádlott tudtával kábítószert helyeztek

el.  Amikor  a vádlott  a kocsiját  visszakapta Hassantól,  visszaindult  Németor-

szágba. 2016. december 7-én este 10 óra körül érkezett a röszkei határátkelő-

höz, ahol belépésre jelentkezett Magyarország területére. Ekkor az útlevél vizs-

gálatot követően átnézték az autóját a vámosok, akik az autóban, 20 csomag-

ban bruttó 19.543 gramm, nettó 16.625 gramm össztömegű növényi ágvégző-



dést találtak. Ez az anyag kannabiszra jellemző kannabionid vegyületeket, köz-

tük delta-9- THC-t tartalmazott, így kábítószernek minősül.  

A vádlott által Magyarország területére behozott kábítószer totál-THC-tartalma

minimálisan 2.210 gramm volt, amely a különösen jelentős mennyiség alsó ha-

tárát, amely 1.200 gramm meghaladta, annak 1.8-szerese.
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Az ügy lényege: 
A bűncselekmény elhárítására idős koránál, fogyatékosságánál fogva korláto-

zottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérleté-

ben mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2017. december 18-án K. J.-né

vádlottat. Ezért őt a bíróság 4 év 6 hónap börtönre és 4 év közügyektől eltiltás-

ra ítélte. A vádlott legkorábban a szabadságvesztés 2/3 részének letöltése után

bocsátható feltételes szabadságra. 

A döntést az ügyész tudomásul vette, míg a vádlott és védője elsődlegesen fel-

mentés, másodlagosan a büntetés enyhítése érdekében nyújtott be fellebbe-

zést, így került az ügy a Szegedi Ítélőtáblára. 

xxx 

K. J.-né vádlott és K. D. sértett 2004-ben létesítettek élettársi kapcsolatot, és az-

óta Szentesen éltek.  A sértett,  aki  a cselekmény elkövetésekor 75 éves volt,



2004 óta többször agyvérzést kapott, aminek következtében testének bal olda-

lán súlyos lebénulás következett be. Ezért 2016-ban már ágyhoz kötött beteg

volt, magát önállóan nem tudta ellátni, az ágyat sem tudta egymaga elhagyni,

és állandó véralvadásgátló kezelésben részesült. Élettársa ez utóbbiról is tu-

dott. 

A vádlott 1993 óta pszichiátriai kezelésben részesült, antipszichotikus injekci-

ókkal  kezelték,  azonban 2016.  december 9-én ennek beadására nem került

sor, mert az asszony a kezelésen nem jelent meg. 

A vádlott  részben az injekció  elmaradása,  részben elmeállapota,  valamint a

sértett egészségi állapota miatt életüket kilátástalannak ítélte meg. Ezért úgy

határozott, hogy a sértett és saját életének is véget vet, de ebbe a férfi nem

egyezett bele. Ennek ellenére az asszony 2016. december 12-én a lakóházuk

nyári konyhájában lévő tűzhelyen a gázcsapokat megnyitotta. Előtte a ház pad-

lásán lévő könyveket gázolajjal lelocsolta, majd a tűzhely mellett álló propán-

bután gázpalackot megnyitotta, és az abból kiáramló gázt azért, hogy a házat

felrobbantsa, meggyújtotta. 

A gáz fáklyaként kezdett el égni, a nyári konyhában található bútorokat és más

berendezési tárgyakat megperzselte, azonban a robbanás nem következett be.

Nem gyulladtak be a padláson lévő könyvek sem, majd néhány perc múlva a

gáz lángja elaludt. 

Másnap reggel a vádlott egy borotvapengét vett elő azért, hogy a sértett életét

kioltsa, és az akkor félálomban lévő férfi bal csuklóján a bőrt és verőért elvág-

ta, és a sértett tenyerét is megvágta. Ennek következtében a férfi kezéből a vér

azonnal  ömleni  kezdett.  A sértett  közvetlen életveszélyes állapotba került  a

nagy vérveszteség miatt, miközben az asszony a saját csuklóján lévő ereket is

megvágta. Később a vádlott a sértett kezére egy törülköző tekert, hogy a vér-

zést elállítsa, de ez nem sikerült. A férfi csak azért nem halt meg, mert reggel

9:30-kor egy ismerősük érkezett a házba, aki azonnal értesítette a mentősöket,

akik a férfi sérülését ellátták, majd az akkor már eszméletlen sértettet kórház-

ba szállították. 

A  vádlott  saját  kezének  megvágásakor  8  napon belül  gyógyuló  sérüléseket

szenvedett el. 
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