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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 

 

2019. 01. 23. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

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

Repülőtéri Vámhivatalánál teljesített szolgálatot. 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 – ügyészi és védői perbeszédek 

várhatók 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

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

Ügyszám  

6.B.87/2018 

V. I. A. + 3 fő  Jelentős mennyiségű ká-

bítószerre elkövetett ká-

bítószer-kereskedelem 

bűntette 

 

2019. 01. 23. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és II. r. vádlott 2016 nyarán megállapodtak abban, hogy egy Pest megyei 

településen az I. r. vádlott által használt ingatlan területén álló épületben és 

pincében, mesterségesen kiépített körülmények között, kereskedelmi 

szándékkal Cannabis Indica növényt termesztenek. Az ehhez szükséges 

anyagokat, berendezéseket, tápokat és magokat az I. r. vádlott szerezte be, míg 

a két ültetvény gondozását unokatestvére, a II. r. vádlott végezte. Ennek 

termését egymás között megosztották. Az I. r. vádlott a terméséből 

rendszeresen, adott el marihuánát III. r. vádlottnak és a növényeket helyben, 

illetve egy Budapesten bérelt, valamint a IV. r. vádlott által használt szintén 

budapesti lakóingatlanban, zsákokban tárolta. A IV. r. vádlott tisztában volt vele, 

hogy a marihuánás zsákokat I. és II. r. vádlottak megőrzésre adták át neki, 

amelyekből az I. r. vádlott 2017 tavaszán egy zsákot elvitt. A másik zsákot a IV. r. 

vádlottnál 2017. május 23-án, a rendőrség által tartott házkutatás során úgy 

találták meg, hogy azt megpróbálta a rendőrök elől a szomszédos erkélyre 

átdobni. A III. r. vádlott 2016 decemberétől hosszabb időn keresztül, de legalább 

24 alkalommal 1800 Ft/ gr áron vásárolt az I. és a II. r vádlottak által termesztett 

marihuánából. Ez heti 50 gramm nagyságrendet számolva 1200 gramm, 

melynek piaci értéke 2.400.000 Ft. A III. r. vádlottnál – ugyanezen a napon – a 

nyomozó hatóság által az ingatlanokon lefoglalt összesen 320 tő cannabis Sativa 

várható és a már leszüretelt termés, megközelítőleg 8 kilogramm, mintegy 16. 

000.000 Ft forgalmi értékű kábítószer volt, illetve ezen felül zöld színű, 

kábítószergyanús növényi törmelékeket is felleltek a rendőrök. Az I. és II. r. 

vádlottak által működtetett ültetvényről lefoglalt kábítószer, az élő Cannabis 

Sativa L. egyedeknél, az egyedszám, illetve a növényi anyagokban megállapított 

totál THC tartalom, a kábítószer jelentős mennyiségének alsó határát 

meghaladják. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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