
Szegedi Ítélőtábla 

2020.  

38. hét 
 

2020. 09. 16. szerda   

 

A SAJTÓ FIGYELMÉBE! 

A nyilvános ülésen csak azok a sajtószervek vehetnek részt, 

akik előzetesen regisztráltatták magukat! 

Kérjük a tárgyalásra érkező újságírókat, fotósokat és operatőröket, 

hogy a különleges biztonsági intézkedések miatt 

2020. szeptember 16. (szerda) napján 

8:15-ig jelenjenek meg a Szegedi Ítélőtábla épületében. 

A kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas eszközöket 

 8:30 órakor el kell helyezni a tárgyalóteremben. 

A megadott időpontoknál később érkezők 

nem kaphatnak engedélyt a belépésre. 

Kérjük szíves megértésüket! 

 

Szegedi Ítélőtábla Fszt. 11-es terem 

Ügyszám 

Bf.460/2019. 

a vádlott: 

I. H. 

 

Hidegvérű leszámolás az 

M5 autópálya csengelei 

pihenőjében 

2020. 09. 16. 

szerda 
09:00 óra 

Az ügy lényege: 

Előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés kísérlete és lőfegyverrel 

visszaélés bűntettében mondta ki bűnösnek a Szegedi Törvényszék 2019. május 2-án 

I. H. német állampolgárságú vádlottat. Ezért őt a törvényszék halmazati büntetésül 

életfogytig tartó, fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésre és 10 év közügyektől 

eltiltásra ítélte. A bíróság kimondta, hogy a vádlott szabadságvesztés büntetéséből 

legkorábban 30 év letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. 

A döntést az ügyészség tudomásul vette, míg a vádlott és védője elsődlegesen eltérő 

minősítés megállapítása (erős felindulásban elkövetett emberölés bűntette), 

másodlagosan az emberölés alapesetének megállapítása, harmadlagosan pedig a 

büntetés enyhítése (határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása) érdekében 

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

 

 



Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás lényege: 

A török származású, de német állampolgár vádlott 2013. őszén ismerte meg a későbbi 

sértettet Bulgáriában.  Segített a bolgár állampolgárságú, szintén török nemzetiségű 

férfinak, lakhatást kínált neki, melyet elfogadva a sértett és felesége a vádlott 

Ausztriában lévő ingatlanába költözött. A terhelt a későbbiek során segített a 

sértettnek munkát találni Ausztriában és kölcsön is adott neki.  A vádlottnak annyi 

kérése volt a sértett felé, hogy cserébe őt, és beteg nejét ápolja amennyiben majd az 

egészségi állapotuk miatt szükségük lesz rá.  

A megromlott egészségi állapotú vádlottnak és nejének azonban a sértett – a korábbi 

megállapodással ellentétben – nem segített, őket nem ápolta, hanem a kölcsönkapott 

pénzt elrakva elköltöztek a vádlott ingatlanából. Mivel a vádlott a pénzt nem kapta 

vissza, viszonyuk megromlott a sértettel és 2015. év végén meg is szakadt a 

kapcsolatuk. Két évvel később – ami időszak alatt a vádlott többször próbálta 

eredménytelenül visszakérni a kölcsönadott összeget a sértettől - a vádlott megtudta, 

hogy a sértett haza kíván utazni Bulgáriába, ekkor határozta el, hogy az úton követi 

őt, majd egy alkalmas pillanatban megöli. 

A vádlott 2017. december 4-én magához vette engedély nélkül tartott lőfegyverét, 

majd Hegyeshalomra hajtott. Eltervezte, hogy a határon bevárja ismerősét, majd 

követi őt. A sértett - egy osztrák állampolgárságú munkatársával együtt - meg is 

érkezett a Hegyeshalmi Határátkelőhöz, majd tovább indultak Röszke irányába előbb 

az M1, majd az M0 és M5 autópálya szakaszokon. A sértett hajnalban megállt az M5-

ös autópálya csengelei pihenőjénél és utastársával együtt elaludt. A vádlott is megállt 

a pihenőnél, úgy, hogy őt ne láthassa meg a sértett, magához vette illegálisan tartott, 

sorozatszám nélküli pisztolyát, fejére sapkát, kezére kesztyűt húzott, és a sértett 

autójához ment. 

A vezetőoldali ablakon bekopogva felébresztette az ismerősét, aki miután felismerte 

a vádlottat azonnal megpróbált elmenekülni. Ezt észlelve a vádlott azonnal célzottan 

lőtt, ötször ismerősét, kétszer pedig az anyósülésen helyet foglaló osztrák férfit találta 

el. A bolgár férfit érő lövések egyike a szívbe hatolt, de még annyi ereje maradt, hogy 

az autót elindítsa, és azzal kihajtson a pihenőből, fel az autópályára, de ott az 

anyósülésen ülő szintén meglőtt férfi észlelve, hogy az időközben a sérüléseibe 

belehaló sofőr már nem képes az autót irányítani, azt megállította. Az utastárs 

életveszélyes sérüléseket szenvedett, de még időben tudott segítséget hívni, így a 

kórházba szállítása után elvégzett életmentő műtét az ő életét megmentette. 

A vádlott a cselekmény befejezését követően az autójához ment, majd azzal 

hazautazott ausztriai otthonába.  A vádlottat európai elfogatóparancs útján 2017. 

december 6. napján vették őrizetbe Ausztriában majd adták át a magyar 

hatóságoknak. Az elkövetéskor viselt ruházatát és az elkövetés eszközét - a lőfegyvert 

- is lefoglalták tőle. 

Az ügyben határozathirdetés várható. 

információ Dr. Gyuris Gábor 

mb. sajtótitkár 

+36 30 647 2036 

gyurisg@szegeditb.birosag.hu 

 


