
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
2018.02.26.-03.02.

2018. 02. 26.

Szegedi Járásbíróság – 18. sz. tárgyalóterem

B.196/2017. V. K. Csalás bűntette és más 
bűncselekmény

2018. február 
26.

8.15

Az ügy lényege: 

A  vádirat  lényege  szerint  a  vádlott  hazai  és  külföldi  üdülési  joggal
rendelkező és azt értékesíteni kívánó személyeknek azt állította,  hogy tud
vevőt szerezni üdülési  jogukra,  a közreműködéséért  pedig  közvetítői  díjat
kért.  A  vádlott  valójában  nem  állt  kapcsolatban  vevőkkel,  a  közvetítői
díjként  átadott  pénzösszeget  akarta  csupán  megszerezni.  A  vádlott
országszerte  összesen  tizenhét  személytől  közel  7  millió  forintot  vett  át
közvetítésért, melyet saját megélhetésére fordított.

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

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

2018. 02. 26.

Szegedi Törvényszék – 108. sz. tárgyalóterem

B.1595/2017. C. A. Kábítószer birtoklásának
bűntette

2018. február 
26.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlott 2017. év elején ismerkedett meg egy férfival
Albániában,  akitől  pénzt  kért  kölcsön.  Mivel  a vádlott  tartozását  nem tudta
megadni,  elvállalta,  hogy mintegy  800 euró fejében  gépkocsival  kábítószert
szállít Albániából Németországba. Egy barátja autóját kérte kölcsön, amit meg-
bízóinak átadott a kábítószer gépkocsiban történő elrejtése végett. Ezt követő-
en rábeszélte a gépkocsi tulajdonosát, hogy menjenek Németországba szóra-
kozni, de az utazás valódi célját nem árulta el neki. Ennek megfelelően 2017.
május 2. napján érkeztek a Röszke autópálya határátkelőhelyre úgy, hogy a
gépkocsit a vádlott barátja vezette. A tételes vámvizsgálat során a gépkocsiból
33 csomag, 25 kg tömegű kábítószergyanús anyag került elő. A vádlott által be-
csempészni szándékozott marihuána tiszta hatóanyag tartalma meghaladta a
különösen jelentős mennyiség alsó határát.



Megjegyzés  : A bíróság az ügyben az első tárgyalási napot tartja.

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

2018. 02. 27.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

Fk.2256/2017
.

K. P. V. és társai Szexuális erőszak bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. február 
27.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak albérlőtársukat bántalmazták, különböző
módszerekkel  kínozták,  nemiségében megalázták és személyi  szabadságától
több alkalommal megfosztották.

Megjegyzés  :  A  bíróság  az  ügyben  az  első  tárgyalási  napot  tartja  és  a
tárgyalást 2018.02.28. és 03.01. napokon 8.15 órától folytatja.

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

2018. 02. 27.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

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

2018. február 
27.

8.15

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. 02. 28.

Szegedi járásbíróság – 14. sz. tárgyalóterem

B.404/2017. Sz. E. és társai Rablás bűntette és más 
bűncselekmények

2018. február 
28.

8.00

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott korábbról ismerte a sértettet, tudott
arról, hogy nehezen, mankóval közlekedik. Az I. r. vádlott 2016. május 23.
napján  megjelent  a  sértett  szegedi  ingatlanánál  azzal  az  indokkal,  hogy
mobiltelefonját  el  kívánja  cserélni  a  sértett  motorkerékpárjára.  Az  I.  r.
vádlott  eközben  értesítette  a  II.  és  III.  r.  vádlottakat,  hogy  több  olyan
vagyontárgy  van  az  ingatlanban,  amelyet  el  lehet  tulajdonítani  és
értékesítésük után ebből pénzhez lehet jutni,  ezért a II.  és III.  r. vádlott is
megjelent a lakóháznál. 

A sértett ingatlanába bemenve a vádlottak látták, hogy a sértett a bűncselek-
mény elkövetését egészségi állapota miatt megakadályozni nem tudja, így az
ingatlanból köszörűt, gumikerekeket vettek magukhoz. Az I. r. vádlott a sértett
fűnyíróját is el akarta vinni, melyet a sértett megpróbált megakadályozni, mire
az I. r. vádlott őt az ágyra lökte. Végül az I. r. vádlott az így birtokába került fű-
nyírót is az udvaron álló gépkocsihoz vitte. 

A  sértett  közölte  a  vádlottakkal,  hogy  hívja  a  rendőrséget,  ha  nem adják
vissza  értéktárgyait,  mire  az  I.  r.  vádlott  a  sértett  mobiltelefonját  is
magához  vette,  majd  azt  társainak  átadta  és  gépjárművel  a  helyszínt
elhagyták.

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

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

2018. 02. 28.

Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

Fk.2256/2017
.

K. P. V. és társai Szexuális erőszak bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. február 
28.

8.15



Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak albérlőtársukat bántalmazták, különböző
módszerekkel  kínozták,  nemiségében megalázták és személyi  szabadságától
több alkalommal megfosztották.

Megjegyzés  : A bíróság a tárgyalást 2018.03.01. napon 8.15 órától folytatja.
Információ: uhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 03. 01.

Szegedi Törvényszék – 117. sz. tárgyalóterem

B.1412/2017. B. J. és társai Testi sértés bűntette 2018. március 
01.

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 az első tárgyalási napot tartja.
Információ: uhászné dr. Prágai Erika

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

2018. 03. 01.



Szegedi Járásbíróság – 16. sz. tárgyalóterem

Fk.2256/2017
.

K. P. V. és társai Szexuális erőszak bűn-
tette és más bűncselek-
mények

2018. március 
01.

8.15

Az ügy lényege: 

A vádirat lényege szerint a vádlottak albérlőtársukat bántalmazták, különböző
módszerekkel  kínozták,  nemiségében megalázták és személyi  szabadságától
több alkalommal megfosztották.

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

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


