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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

16.B.61/2017 

K. F. + 12 fő Kötelességszegés és üz-

letszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés el-

fogadásának bűntette és 

más bűncselekmények 

 

2018. 06. 27. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

I. r. vádlott pénzügyőr, főtörzszászlós, a Vám-és Pénzügyőrség Központi 

Repülőtéri Vámhivatalánál teljesített szolgálato t. Feladata volt a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának vámellenőrzése, valamint a NAV 

hatáskörébe tartozó bűncselekmények, szabálysértések, egyéb jogsértő 

cselekmények felderítése és elbírálása. 2013 és 2015 között az I. r. vádlott és 

vádlott-társai az I. r. vádlott irányításával, pénzért közreműködtek abban, 

hogy külföldről a vámeljárás megindítása nélkül árukat, ruházati termékeket, 

egyéb vámköteles termékeket hozzanak be a vádiratban szereplő további 

vádlottak. A vádlottak pénzért lehetőséget biztosítottak arra, hogy a 

vámmentes övezetbe nem tartozó országokból hazaérkezve az ún. "zöld 

folyosón" zavartalanul áthaladva a vádlottak mentesüljenek a poggyászaik 

tényleges átvizsgálása alól. XI. r. vádlott 2014-ben felesége és egy ismerőse 

részére szintén I. r. vádlotton és vádlott-társain keresztül kért segítséget, 

hogy Törökországból hazatérve ne kerüljön sor velük szemben vámeljárásra. 

A vádiratban szereplő vádlottak mindenkor tisztában voltak a hivatali 

kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével.  

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás – felvételek meghallgatása várható 

 

Információ: Gyimesi Kinga sajtótitkár 70/3711410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

17.B.32/2017 

K. T.  Jelentős mennyiségű kábí-

tószerre elkövetett kábító-

szer-kereskedelem bűntet-

te és más bűncselekmény 

 

2018. 06. 27. 

 

13.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott a 2016 előtti években anyagi haszonszerzés céljából az eladásra 

megszerzett kábítószert és új pszichoaktív anyagokat – túlnyomórészt 

értékesítésre előkészítve, tasakokba kiporciózva – a lakóhelyén, valamint az 

albérletként használt diósdi házában tárolta a szortírozáshoz használt nejlon 

tasakokkal, az amfetamin hígítására szolgáló koffeinnel és a kábítószer 

lemérésére használt digitális mérlegekkel együtt. A 2016. február 19. és 20. 

napján a fenti helyeken tartott házkutatások alkalmával a rendőrök a kokain 

mellett MDMA, amfetamin, delta-9-THC, AMT, 4-FA és pentedron 

kábítószereket foglaltak le. A vádlott lakásában ezeken túlmenően új 

pszichoaktív anyagnak minősülő szereket is felleltek a hatóságok. Az 

értékesítés révén a vádlott legalább 16.050.000,-Ft., továbbá valutában 5.390 

Euro, 5 Font és 40 Svéd korona bevételre tett szert, amit édesanyja 

hálószobájában az ágy alatt, egy reklámszatyorban őrzött. Az értékesített, 

illetve értékesítés céljából megszerzett kábítószer összmennyisége 

legalább a jelentős mennyiség 25-szöröse, a különösen jelentős mennyiség 

2,5-szerese. 

 

Megjegyzés: Ítélet várható 

 

Információ: Gyimesi Kinga sajtótitkár 70/3711410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2018. 06. 29. 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK - Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.43/2018 

H. A. + 4 fő a jelentős mennyiségre 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

 

2018. 06. 29. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak jól ismerték egymást. Az I. r. vádlott töltötte be a vezető szerepet, aki-

nek az volt a feladata, hogy külföldi ismeretsége révén 2016 márciusától megszer-

vezze a kábítószer törökországi beszerzését, meghatározza a behozatalok időpontját, 

és gondoskodjon az értékesítésben közreműködő személyek, köztük a többi vádlott 

kifizetéséről is. A kábítószer Magyarországra történő tényleges behozatalát  a II., a 

III. , valamint  az  V. r.  míg tárolását, porciózását a IV. r. vádlottak végezték. A 

szállítások alkalmával a vádlottak a személygépkocsi váltószerkezete alatt kialakí-

tott rejtett tárolórészben hozták be az árut. A III., és IV. r vádlottak 2017. február 01. 

és 06. napja között I. r. vádlott közreműködésével Törökország-Bulgária-Románia 

útvonalon keresztül heroint hoztak be Magyarországra.  A nyomozó hatóság tagjai a 

gyáli ingatlanon 2017. február 13-án a házkutatás során a kábítószert lefoglalták, 

mely kábítószerek (heroin), együttes hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős 

mennyiség alsó határát, annak mintegy 157-szerese, illetve a különösen jelentős 

mennyiség alsó határát is, annak mintegy 15, 7-szerese. 

 

Megjegyzés: Első tárgyalás 

 

Információ: Gyimesi Kinga sajtótitkár 70/3711410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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