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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.78/2017 

Cs. J.+5 fő A jövedéki adózásról szóló 

törvényben előírt hatósági 

engedély nélkül jövedéki 

termék előállításával a költ-

ségvetésnek különösen je-

lentős vagyoni hátrányt oko-

zó költségvetési csalás bűn-

tette 

2018. 11. 21. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

Az I. r. vádlott és vádlott-társai, illetve az eljárás során idáig azonosítatlan, részben 

külföldi illetőségű személyek hatósági engedély nélküli cigarettagyártás 

szervezésébe fogtak, amely illegális tevékenységet Magyarországon, Szigethalom és 

Tököl területén, a célnak megfelelő telephelyeken és raktárépületekben folytatták. 

Az ipari mennyiségben előállításra kerülő cigaretta legyártására alkalmas gépek, 

berendezések és alapanyagok elhelyezésére, majd az engedély nélküli gyártásra, 

valamit a legyártott cigaretták és papírdobozok további tárolására 2016 márciusa-

áprilisa előtt, az ismeretlen személyazonosságú szervezők külföldről, elsősorban a 

Moldáv Köztársaságból és Romániából toboroztak munkásokat. A cigarettagyártást 

reggel 5-6 órától este 9 óráig végezték. A vádlottak tisztában voltak azzal, hogy nem 

szabályszerű munkavégzés keretében végzik tevékenységüket.  

  

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság járőrei 2016. április 13. napján a 

szigethalmi telephelyen tartott ellenőrzés során tetten érték II., III., IV., V., VI., r. 

vádlottakat. A rendőri intézkedés során 1.207.399.760 forint, 2016. április 20. 

napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság 

pénzügyi nyomozói a Tököli Repülőtéren további 2.164.395.660 forint értékben 

foglaltak le cigarettát, vágott dohányt. A hatósági intézkedések keretében összesen: 

120.421.265 szál cigarettát koboztak el. Az I. rendű vádlott tehergépjárművet is 

biztosított a cigarettagyártás folyamatához és a gyártási hulladék elszállításához. A 

tettenérése során a gépjármű rakterében 26 zsák, összesen 534,2 kg 

dohánytörmeléket találtak nála.  

 

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható! 

 

 



Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.65/2017 

H. T.  

 

Nyereségvágyból, aljas 

indokból, különös kegyet-

lenséggel, több emberen, 

a bűncselekmény elhárí-

tására idős koránál fogva 

korlátozottan képes sze-

mély sérelmére elköve-

tett emberölés bűntette 

 

2018. 11. 21. 

 

 

8.30  

Az ügy lényege:  

 

A vádlott édesanyjával, élettársával, három közös gyermekükkel, valamint 

élettársa édesanyjával lakott együtt. A család nehéz anyagi körülmények kö-

zött élt, annak ellenére, hogy a vádbeli időszakban a vádlott és élettársa is 

rendszeres havi jövedelemmel rendelkezett. 2003-ban a vádlottnál gyógysze-

res kezelést rendeltek el betegsége miatt. A folyamatos anyagi gondok, a több 

pénzintézet felé fennálló sokmillió forintos adósság, valamint a kisebb tarto-

zások az ismerősök és magánszemélyek felé dühössé és elkeseredetté tették 

a vádlottat. 2015 októberére a család minden anyagi tartalékát fölélte. 

A vádlott élettársán keresztül ismerte meg a 81 és 83 éves idős nyugdíjas pe-

dagógus házaspárt, a későbbi sértetteket úgy, hogy a sértettek 2001-ben fel-

hagytak a méhészkedéssel és a méhcsaládokat, illetve a méhészkedéshez 

szükséges felszereléseket eladták a vádlott élettársának, aki kiskora óta is-

merte az idős embereket és eltanulta tőlük a méhészkedés fortélyait.  

A vádlott tisztában volt a sértettek jónak mondható jövedelemviszonyával és 

azzal is, hogy a házaspár már évek óta anyagilag külön gazdálkodott, mert az 

asszony nem nézte jó szemmel a férje jótékonykodásait. A vádlott arról is tu-

domással bírt, hogy a sértetteknek barátaik nem igazán voltak, zárkózott éle-

tet éltek, idegeneket nem engedtek be a házukba, kutyát tartottak és a kapu-

jukat lakattal zárták. A vádlott 2015. október 30-át megelőzően többszöri tele-

fonos egyeztetés után - mely egyeztetések során nyilvánvalóvá vált számára, 

hogy a sértettek nem fogják a vádlottat és családját anyagilag kisegíteni – a 

vádlott utoljára megpróbálta őket meggyőzni, bement a sértettekkel a házuk-

ba azzal a céllal, hogy pénzt kérjen az idős emberektől. Az asszony határozot-

tan elutasította a kérést, mire a vádlott dühbe gurult és kifelé menet felkapott 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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egy diótörő kalapácsot, majd azzal lesújtott az idős nő fejére, ezt követően 

még kilenc alkalommal, aki öt percen belül életét vesztette. Ezután visszament 

a konyhába négyszer fejbe verte az idős férfit, aki a bántalmazás következté-

ben 10-20 percen belül belehalt sérüléseibe. Ekkor a vádlott rablógyilkosság 

látszatát keltve, felforgatott mindent a lakásban, majd a diótörő kalapácsot, a 

lakatot és pár ezer forintot magával víve, a tett színhelyéről távozott. Az idős 

emberek holttestét másnap este fedezték föl. 

Megjegyzés: Ügyészi perbeszéd várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2018. 11. 23. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – IV. emelet 401. tárgyalóterem 

Ügyszám  

13.B.68/2018 

B. L. Jelentős mennyiségű kábí-

tószerre elkövetett kábító-

szer-kereskedelem bűntet-

te 

2018. 11. 23. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott akkoriban természetgyógyászattal foglalkozott, masszőrként, valamint 

takarítóként végzett alkalmi munkákból élt és vendégeinek kezdte el értékesíteni 

az általa termesztett kannabiszt, amelyet budapesti és nagykátai ingatlanokon 

nevelt az interneten tanult módszerekkel. 2014-ben a „varázs gomba” nevű szer-

hez Hollandiából szerezte be az oltófecskendőt, melyet sterilizált táptalajba oltott 

és így növesztette a „varázs gombát”.  Eleinte csak saját fogyasztásra termesztett, 

később az ismerősei részére 1.500 Ft/g, majd 2.000 Ft/g áron értékesítette a ter-

mékeket. A 2017. július 6-án a vádlottól a nyomozóhatóság által lefoglalt kábító-

szerek büntetőjogi értelemben vett összesített mennyisége meghaladta a jelen-

tős mennyiség alsó határát és meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó 

határát is. A harmin a Btk. alkalmazásában új pszichoaktív anyagnak minősül. 

 

Megjegyzés: Tárgyalás tanúkihallgatással 
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Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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