
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.10.01.-10.05.

2018. 10. 01.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

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

Kábítószer-kereskede-
lem bűntette és más 
bűncselekmény

2018. október 
01.

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. 10. 01.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1525/2017. A. S. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. október 
01.

8.15

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  az  Irakban  született,  de  brit  állampolgárságú
vádlott  2017.  április  13.  napján 19 óra 30 perckor  belépésre jelentkezett
Magyarország  területére  a  röszkei  autópálya  határátkelőhelyen  saját



tulajdonát  képező  személygépkocsijával,  melynek  pótkerekébe  korábban
hét  csomag  kábítószert  rejtett  ismeretlenül  maradt  megbízója,  abból  a
célból,  hogy  azt  a  vádlott  Angliába  csempéssze.  A  határátkelőhelyen  a
tételes vámvizsgálat során a kábítószer gyanús anyagot lefoglalták, melyről
a nyomozás során megállapították,  hogy annak tiszta hatóanyag tartalma
meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  eredményétől  függően  ítélethozatal
várható.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 10. 02.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1412/2017. B. J. és társai Testi sértés bűntette 2018. október 
02.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint 2017. április 08. napján a sértett az esti órákban sze-
szes italt fogyasztott,  majd éjfélt röviddel megelőzően egy makói szórakozó-
helyre ment.  A szórakozóhelyen tartózkodott  az öt vádlott  is,  akik a cselek-
mény elkövetésekor már szintén ittas állapotban voltak. A sértett szóváltásba
keveredett a szórakozóhelyen tartózkodókkal, így a vádlottakkal is, akik meg-
kérték, hogy távozzon. A sértett ennek eleget is tett, de rövid idő múlva vissza-
tért a szórakozóhelyre, ahonnan kikísérték.

A szórakozóhely  előtt  a sértett  ismét szóváltásba keveredett  a vádlottakkal,
egyikőjükkel kölcsönösen pofon is ütötték egymást. A sértett látva a vele szem-
ben lévő erőfölényt gyors léptekkel elhagyta a helyszínt, azonban a vádlottak
utána  indultak.  Mikor  utolérték  ruházatát  rángatni  kezdték,  megpróbálták
megütni, megrúgni, de a sértettnek ekkor még sikerült elfutni. A vádlottak kö-
zül hárman utánaszaladtak, mikor utolérték a vádlottak egyike a falhoz szorí-
tott sértettet ököllel, nagy erővel fejen ütötte, melynek következtében térdre
rogyott és hasra esett, de eszméletét nem vesztette el és felállt. Ekkor ért oda
egy másik vádlott, aki ugyancsak ököllel nagy erővel a védekezést ki nem fejtő
sértettet fejen ütötte, aki ennek következtében összeesett és eszméletét vesz-
tette. A kiérkező mentők újraélesztést végeztek a sértetten, melynek következ-
tében keringése átmenetileg visszatért, de a kórházba szállítást követően más-
nap reggel elhunyt. 

Megjegyzés  :  A  bíróság  a  tárgyalást  2018.  október  04.  napján  8.15  órától
folytatja.

Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 



2018. 10. 02.

Szegedi Járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

B.297/2018. Cs. L. és társa Rablás bűntette 2018. október 
02.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak 2017. augusztus hó 20. napján 05 óra
40  perc  körüli  időben  Szegeden,  egy  gyorsétterem  teraszán  ültek,  ahol
leszólították  az  étteremből  távozó  sértettet.  A  sértett  rövid  beszélgetést
követően távozott, de őt az egyik vádlott futva utolérte, megállította, majd
kötözködni kezdett vele, mialatt a másik vádlott is a helyszínre érkezett. A
sértett kérte a vádlottakat, hogy engedjék haza, erre azonban közölték vele,
hogy ők rendőrök, ezért adja át a nála lévő kábítószert.  A sértett közölte,
hogy  nem  él  ilyen  szerekkel,  majd  több  alkalommal  menekülni  próbált,
azonban  a  vádlottak  ekkor  már  fizikálisan  is  megpróbálták  a  helyszínen
tartani, lökdösték, ruházatánál fogva rángatták. 

A  sértett  védekezni  próbált,  mire  az  egyik  vádlott  ököllel  megütötte,  ezt
követően  menekülés  közben  lábát  is  kirúgták,  végül  együttes  erővel
leteperték  és  az  egyik  vádlott  rugdosni  kezdte.  A  bántalmazás  során  a
gyanúsítottak  folyamatosan  rendőrnek  adták  ki  magukat.  A  földön  fekvő
sértett  ruházatát  az  egyik  vádlott  átkutatta,  majd  kivette  onnan a sértett
pénztárcáját, a benne lévő készpénzzel együtt,  illetve az okmányait  is.  Ezt
követően  a  vádlottak  a  helyszínről  távoztak.  A  sértett  a  bántalmazás
következtében 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalást tartja.
Információ: Juhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 10. 03.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.807/2018. Cs. Cs. Emberölés bűntette 2018. október 
03.

8.30

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott  2018. január 01. napján reggel pontosan
meg nem állapíthatóan, 7 óra és 9 óra közötti időpontban, egy szegedi ingat-
lanban barátnőjét bántalmazta, mely bántalmazás következtében a sértett el-
halálozott. 

Megjegyzés  : A bíróság az ügyben előkészítő ülést tart.



Információ: Juhászné dr. Prágai Erika
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu 

2018. 10. 03.

Szegedi Törvényszék – 235. sz. tárgyalóterem

Kb.29/2017. P. L. P. és társai Hivatalos eljárásban el-
követett bántalmazás és 
más bűncselekmény 
„Arab sakkozók ügye”

2018. október 
03.

9.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a r. törzsőrmester I.r. vádlott, a r. őrmester II.r. vád-
lott 2012. június hó 02. napján, Szegeden valamennyien civil ruházatban, szol-
gálati gépjárművel járőrszolgálatot láttak el az illegális migráció visszaszorítá-
sa, megakadályozása érdekében. Ennek során I.r. vádlott hajnali 3 óra 18 perc
körüli  időben a  Belvárosi  hídon  észlelte  az  ott  gyalogosan közlekedő arab-
emírségbeli  állampolgárságú sértettet  és  annak társát,  akiket  igazoltatni  kí-
vánt. A sértett és a vele tartózkodó férfi a rendőri intézkedésnek nem vetette
alá magát, hanem mindketten futásnak eredtek a Szent-Györgyi Albert utcán a
Forrás Hotel  irányába.  Ezt  követően II.r.  vádlott  a szolgálati  gépkocsiból  ki-
szállva, futva, míg I.r. vádlott a szolgálati gépkocsiban ülve vette üldözőbe a
sértettet. A rendőri intézkedést felismerve a III.r. vádlott is követni kezdte taxi-
jával a sértettet.

Az üldözés során az I.r.  vádlott  a Szent-györgyi  Albert  utca úttestjéről  le -
térve, hirtelen balra kormányzással a futva menekülő sértett elé vágott az
általa  vezetett  szolgálati  gépjárművel,  veszélyeztetve  ezzel  a  sértett  testi
épségét. A sértettnek sikerült az ütközést elkerülnie, majd tovább futott az
utcán, mire III.r. vádlott ugyancsak egy hirtelen balra kanyarral a sértett elé
vágott, és őt elütötte. A sértett a III.r. vádlott által vezetett taxira ráborult,
majd tovább futott a Forrás Hotel főbejárata irányába. I.r. vádlott a sértet -
tet a gépkocsiból kiszállva, immár gyalogosan érte utol. A két férfit a vádlot-
tak a Szegedi Rendőrkapitányságra előállították. 

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

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

2018. 10. 04.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem



B.1412/2017. B. J. és társai Testi sértés bűntette 2018. október 
04.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint 2017. április 08. napján a sértett az esti órákban sze-
szes italt fogyasztott,  majd éjfélt röviddel megelőzően egy makói szórakozó-
helyre ment.  A szórakozóhelyen tartózkodott  az öt vádlott  is,  akik a cselek-
mény elkövetésekor már szintén ittas állapotban voltak. A sértett szóváltásba
keveredett a szórakozóhelyen tartózkodókkal, így a vádlottakkal is, akik meg-
kérték, hogy távozzon. A sértett ennek eleget is tett, de rövid idő múlva vissza-
tért a szórakozóhelyre, ahonnan kikísérték.

A szórakozóhely  előtt  a sértett  ismét szóváltásba keveredett  a vádlottakkal,
egyikőjükkel kölcsönösen pofon is ütötték egymást. A sértett látva a vele szem-
ben lévő erőfölényt gyors léptekkel elhagyta a helyszínt, azonban a vádlottak
utána  indultak.  Mikor  utolérték  ruházatát  rángatni  kezdték,  megpróbálták
megütni, megrúgni, de a sértettnek ekkor még sikerült elfutni. A vádlottak kö-
zül hárman utánaszaladtak, mikor utolérték a vádlottak egyike a falhoz szorí-
tott sértettet ököllel, nagy erővel fejen ütötte, melynek következtében térdre
rogyott és hasra esett, de eszméletét nem vesztette el és felállt. Ekkor ért oda
egy másik vádlott, aki ugyancsak ököllel nagy erővel a védekezést ki nem fejtő
sértettet fejen ütötte, aki ennek következtében összeesett és eszméletét vesz-
tette. A kiérkező mentők újraélesztést végeztek a sértetten, melynek következ-
tében keringése átmenetileg visszatért, de a kórházba szállítást követően más-
nap reggel elhunyt. 

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

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

2018. 10. 05.

Szegedi Járásbíróság – 12. sz. tárgyalóterem

B.257/2018. Cs. I.  Zs. és tár-
sai

Lopás bűntette és más 
bűncselekmények

2018. október 
05.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak a bűncselekmények elkövetését megelő-
zően már ismerték egymást, baráti, illetve ismerősi viszonyban voltak. Egy be-
szélgetés során a III. r. vádlott tájékoztatta I. és II. rendű vádlottakat, hogy egy
személy azt az információt adta neki, hogy egy kft. kisteleki fióktelepének főnö-
ki irodájában, egy falba épített széfben a gazdasági társaság ügyvezetője 4-5
millió forintnyi készpénzt tart. A vádlottak ezt követően egymás tevékenységé-
ről tudva, egymással szándékegységben eljárva 2016. november 28. napon az



éjjeli órákban a kft. kisteleki telephelyén lévő irodaház egyik irodahelyiségébe
létra segítségével az ablak lefeszítését követően bemásztak. A vádlottak az ott
elhelyezett széfet kinyitni ne tudták, ezért azt kifeszítették a falból, majd az ab-
lakon keresztül az irodaház udvarára dobták. A vádlottak az irodahelyiségbe
történő bejutáshoz két létrát használtak, melyeket a bűncselekmény elköveté-
sét megelőzően tulajdonítottak el, illetve a széf elszállításához is jogtalanul el-
tulajdonított talicskát használtak. 

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

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


