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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám 

8.B.62/2018 

S. Z. Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019.09.11. 8.30 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és II.r. vádlottak a cselekmény idején mindketten fóti lakosok, baráti 

kapcsolatban álltak egymással. 2016 szeptemberétől – 2017 februárjáig 

folyamatosan, közösen termesztették, tárolták és értékesítették a kannabisz 

növényeket az I.r. vádlott által lakott, kifejezetten erre a célra kialakított - 

fedett, körbeépített helyiségként szolgáló medencében, a szomszédos telken 

lévő – ugyancsak az I.r. vádlott által használt faházban, valamint a II.r. vádlott 

által lakott családi házban. A vádlottak a megtermesztett kannabiszból 

kinyert kábítószert 800-1200,-Ft/gramm áron ismeretlen személyek részére 

értékesítették, majd a befolyt hasznon egyenlő arányban osztoztak. A II.r. 

vádlott az értékesítésen túl – pontosan meg nem állapítható mennyiségben - 

maga is fogyasztott a megtermelt kábítószerből. A 2017. február 15. és 

október 12. napján a fenti ingatlanokon tartott házkutatások során 

növényeket és a termesztéshez használt eszközöket lefoglalták. 

 

Megjegyzés: ítélet várható 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.23/2019 

 

S. B. Nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 09. 11. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A sértett 70 év körüli idős asszony volt, 2011-ben megözvegyült, betegségekkel, 

időskori demenciával küzdött. A vádlott ismerte a sértettet látásból, annak fiával 

gyermekkorukban barátok voltak, így tisztában volt azzal is, hogy a sértett 

módosabb ember. A vádlott 2018. március 5-én elment a sértett házához. Az ajtó 

nem volt bezárva, így bejutott a lakásba, ahol összetalálkozott a sértettel. A 

vádlott a sértettet több alkalommal is megütötte a fején, majd megrúgta a 

mellkasán és a pénzét követelte. Miután a sértett elmondta, hogy a padláson, egy 

bödönben tartja a pénzt, a vádlott a hátán fekvő, súlyosan sérült sértett lábait és 

kezeit összekötözte. Fölment a padlásra és a bödönben levő kazettából magához 

vette a sértett legalább 1. 695. 000 forint készpénzét, majd elhagyta a helyszínt. A 

sértett rövid idővel a bántalmazást követően elhunyt. A sértettet másnap reggel 

rokonai találták meg. A vádlott a pénzből 555. 000 forintot átadott az 

édesanyjának, aki 2018 márciusban kiegyenlítette a család tartozását a 

bérbeadónak. A vádlottól a nyomozó hatóság 1. 140. 000 forintot lefoglalt. 

  

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás, tanú meghallgatás 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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