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Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.190/2017. D. A.-né 
vádlott és 
társa

Kábítószer-kereskede-
lem bűntette és más 
bűncselekmény

2018. május 08. 8.15

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás lényege szerint az I.r. vádlott és házastársa, a II.r. vádlott
2010. év végétől kezdődően 2015. március 25. napjáig makói magánházukban
hatósági  engedély  nélkül  rendszeres  haszonszerzés  céljából  kábító  hatású
anyagokat tartalmazó növényi törmelékeket – úgynevezett herbált – értékesí-
tettek füstölőként. Az I. és II. r. vádlott szolgálta ki a többségében makói illető-
ségű vásárlókat, akiknek a herbál használatával céljuk a bódultság és kábult-
ság érzet elérése volt. A vádlottak házukon és közösségi oldalukon folyamato-
san hirdették, hogy egész napos nyitvatartási idő mellett makói házukban her-
bált lehet vásárolni, továbbá különböző vásárlási akciókkal igyekeztek a forgal-
mat növelni. A vádlottak által értékesített növényi törmelék olyan vegyületeket
tartalmazott, melyek kábítószernek, illetve új pszichoaktív anyagnak minősül-
nek. 

A  vádlottakat  az  ügyészség  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett
kábítószer-kereskedelem  bűntettével  és  kereskedéssel  elkövetett  új
pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 05. 09.

Szegedi Járásbíróság – 236. sz. tárgyalóterem

B.37/2017. Sz. F. és társai Embercsempészés  bűn-
tette

2018. május 09. 9.30

Az ügy lényege: 

A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral szem-
ben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló bűnszerve-



zet tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai Unió területére. 

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból
származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem engedett
módon,  jogszabályi  rendelkezések megszegésével történő átlépéséhez, vala-
mint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyar-szlovák, valamint több
Európai unión belüli, belső határon történő átlépéshez nyújtottak segítséget.

A  vádlottak  2014.  októbere  és  2015.  júliusa  között  tizennyolc  szállítást
végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár
jogszabályi  rendelkezések  megszegésével  történő,  illegális  átlépéséhez.  A
bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy
szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét. 

A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon átveze-
tett migránsokat felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségében, majd Auszt-
ria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A vádlottak a cse-
lekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében követték el. A tizennyolc szállí-
tásban különböző  vádlottak  vettek  részt.  A vádlottak  áruszállító  járműveket
használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve posta feliratú gépjármű-
veket  is  igénybe  vettek.  Az  elkövetők  a  gépkocsi  rakterébe  három esetben
nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér szellőzése nem volt megfelelő, és
az utazás a szállított személyek testi-lelki gyötrelmével járt.

A  Szegedi  Járási  és  Nyomozó  Ügyészség  a  vádlottakat  az  államhatár
átlépéséhez  több  személynek  segítséget  nyújtva,  vagyoni  haszonszerzés
végett,  részben  bűnszervezetben,  részben  a  csempészett  személy
sanyargatásával,  részben  üzletszerűen  elkövetett  embercsempészés
bűntettével  vádolja.  A szervezet  pakisztáni  és szerb tagjaival  szemben az
osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 05. 10.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.466/2017. K. O. és társai Kábítószer kereskede-
lem-bűntette és más 
bűncselekmény

2018. május 10. 10.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott 2015. április végén megbízta a II.r.
vádlottat,  hogy  költözzön  be  egy  nagykőrösi  tanyába,  ahol  kábítószert
fognak  előállítani.  A  tanyát  állattartás  ürügyén  bérelték,  majd  oda
kábítószer előállításához szükséges anyagokat és eszközöket telepítettek. A
megállapodás szerint amfetamint állítottak elő kereskedelmi forgalomban,



vegyiáru üzletekben beszerzett anyagokból.  A vádlottak a munkafázisokat
egymás  között  felosztották,  egy  gyártási  folyamat  során  kb.  8-12  gramm
kábítószert állítottak elő, az elvárásuk napi 3-4 sorozat elkészítése volt. 

A  Csongrád  Megyei  Rendőr-főkapitányság  nyomozói  2015.  november  20.
napján házkutatást tartottak az ingatlanban, mely során feltalálásra került
a droglabor, így megakadályozták a további kábítószer előállítását. 

Ugyanezen  a  napon  a  nyomozó  hatóság  egy  hódmezővásárhelyi
ingatlanban  is  házkutatást  tartott  ahol  az  intézkedést  közvetlen
megelőzően  az  I.r.  vádlott  kábítószert  adott  át  III.  és  IV.r.  vádlottaknak,
továbbá a nyomozó hatóság egy ötödik, kecskeméti férfit is eljárás alá vont,
akitől kábítószert foglaltak le, melyet korábban az I.r. vádlottól vásárolt.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 05. 11.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

B.258/2017. H. I. Halált okozó ittas jármű-
vezetés bűntette és más 
bűncselekmény

2018. május 11. 8.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2016. március 05. napján 12 óra 20 perc
körüli  időben  Sándorfalva  lakott  területén  az  élettársa  tulajdonát  képző
személygépkocsival,  ittas  állapotban  közlekedett  a  közúti  forgalomban,  a
jobb  első  ülésben  egy  fő  utast  szállítva.  Haladása  során  kb.  50-55  km/h
közötti  sebességgel  közelítette  meg  az  egyik  sándorfalvi,  T  alakú
útkereszteződést, ahol ittasságából eredően fékezés és iránykitérés nélkül,
követve  az  út  korábbi  vonalvezetését,  a  füves  útpadkán  és  belvízvezető
árkon  keresztül  egy  ingatlan  utcafronti  falának  ütközött.  A  vádlott  és  a
sértett  sem  használt  szabályosan  bekapcsolt  biztonsági  övet.  A  vádlott
vezetői engedéllyel soha nem rendelkezett.

A  balesetben  a  sértett  olyan  mértékben  sérült  meg,  hogy  a  kórházba
szállítását  követően  életét  vesztette,  míg  a  vádlott  8  napon  túl  gyógyuló
sérüléseket szenvedett el.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 05. 11.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem



B.2756/2013. dr. L. E. vádlott 
és 50 társa

Költségvetési csalás bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. május 11. 11.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az ideg-elmegyógyász végzettségű I. r. vádlott Hód-
mezővásárhelyen praktizált, és feladati közé tartozott többek között fogyaté-
kossági támogatások igénylése kapcsán szakorvosi igazolások kiállítása. 

A vádlott 2001 szeptembere és 2010 decembere közötti időszakban számos
betege, valamint a betegei  által  megnevezett,  számára ismeretlen szemé-
lyek részére - azok jogtalan haszonszerzése érdekében - olyan valótlan tar -
talmú szakorvosi  igazolásokat  állított  ki,  amelyek  megalapozták,  hogy  az
igénylők jogosulatlanul jussanak fogyatékossági támogatáshoz. Ezekben az
esetekben a vádlott nem végezte el az ilyenkor szokásos szakmai vizsgála-
tokat és teszteket, hanem ezek hiányában, ismerve a támogatás iránti igény
jogtalanságát igazolta azt, hogy a juttatást jogosulatlanul igénylő személyek
alacsony IQ-val rendelkeznek.

Az  igazolást  kiállítani  kért  vádlottak  a  valótlan  tartalmú  szakorvosi
igazolásokkal az esetek nagy részében egy bizonyos háziorvost kerestek fel
abból  a  célból,  hogy  az  a  valótlan  tartalmú,  I.  r.  vádlott  által  adott
szakorvosi  igazolások  és  az  érintettek  nyilatkozata  alapján  állítson  ki
részükre egy a fogyatékossági támogatás igényléséhez szükséges beutalót.
IV. r. vádlott 13 esetben bírt tudomással arról, hogy a szakorvosi igazolás
valótlan  tartalmú volt,  és  hogy az  igénylő  valótlan  tartalmú nyilatkozatot
tett előtte a jogosultság megállapítása érdekében.

Ezt követően a fogyatékossági támogatást igénylő 49 vádlott a valótlan tartal-
mú szakorvosi igazolásokat és beutalókat a Magyar Államkincstár illetékes te-
rületi szervéhez benyújtotta, majd az eljáró ügyintéző az egészségügyi iratokat
az Országos Orvosszakértői Intézet Szakértői Bizottságának megküldte. A bi-
zottság a csatolt valótlan tartalmú, hitelesnek tekintett okiratok alapján min-
den esetben megállapította, hogy az igényt előterjesztő vádlottak fogyatéko-
sak,  melyre  tekintettel  a  Magyar  Államkincstár  a  fogyatékossági  támogatás
rendszeres folyósításáról rendelkezett. 

A fogyatékossági támogatások jogosulatlan igénybevétele folytán a magyar
állami  költségvetést  az  esetek  döntő  többségében  1  millió  és  2,5  millió
forint közötti  kár érte,  amely csupán egyetlen esetben, egy kisebb összeg
vonatkozásában térült meg.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 


