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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

 

Ügyszám: 

8.B.64/2018 

 

 

Sz. R. + 2 fő 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem 

bűntette és 

más bűncselekmények 

 

 

2019. 03. 11. 

 

8.30. 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r. vádlott 2013-tól kábítószert, főként kannabiszt, ritkábban speedet 

(amfeta-mint) és extasy (MDMA) tablettákat fogyasztott. 2016 júliusától már 

nem csak fo-gyasztotta, hanem árusította is a kannabiszt a lakóhelyén. Nagy 

tételben grammon-ként 1800 Ft-ért vásárolta meg, majd azt kiporciózva, 

grammonként 2500 Ft-ért adta tovább a fogyasztóknak. Erre a célra külön 

profilt hozott létre a Facebook közösségi oldalon, ahol „virágnyelven” 

egyeztette a kábítószer rendeléseket. Az árut az iskola melletti 

buszmegállóban és a játszótéren értékesítette. Az I. r. vádlott 2016. szeptem-

ber 26-án és azt megelőzően 100-100 g kannabiszt vásárolt II. és III. r. 

vádlottaktól Budapesten, majd annak kisebb részét elfogyasztotta, a többi 

részét pedig eladta. A kábítószert tartalmazó táskát az I. r. vádlott édesapja 

találta meg. 

  

Megjegyzés:  Ítélet várható 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

 

 



 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 521. tárgyalóterem 

 

Ügyszám: 

16.B.1/2019 

 

 

F. Gy.+1 fő 

 

Előnyért hivatali 

kötelességét megszegve 

elkövetett hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

 

 

2019.03.11. 

 

9.30. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak Szentendre Város Polgármesteri Hivatalánál álltak közszolgálati 

jogviszonyban, közterület-felügyelői munkakörben. 

Feladatkörükbe tartozott többek között az engedély nélküli közterület-

használókkal szembeni intézkedés. Az Önkormányzat rendeletei egyaránt 

közterület-használati engedélyhez kötötték az üzletet magába foglaló 

építmény közterületről látható ajtószárnyán, ablakszárnyán, illetve 

lépcsőjén történő árubemutatást. 

Egy szentendrei virágszalon az üzlet ajtószárnyait és az üzlet előtti 

járdaszakaszt az üzlet árubemutatásra használta. I. r. vádlott 2010 június 

környékén észlelte, hogy az üzlet használja a közterületet, ezért közterület-

felügyelőként bemutatkozva közölte, hogy a közterület használatáért pénzt 

kell fizetni, és ettől kezdve havi 5. 000 Ft-ot kért és kapott a bolt 

tulajdonosától. 

I. r. vádlott 2011 végén már nem pénzt kért, hanem havi rendszerességgel 

egy-egy legalább 5. 000 Ft értékű csokrot ál líttatott össze a maga számára. 

Később egy kollégáját is bemutatta az üzlet tulajdonosának Ekkor nem 

hangzott el, hogy II. r. vádlottnak is fizetni kell a közterület használatáért, 

azonban a vádlottak viselkedése nyilvánvalóvá tette, hogy a továbbiakban 

a II. r. vádlott részére is ellenszolgáltatást kell teljesíteni a közterület 

használatáért. Ennek fejében a közterület-felügyelők hivatali 

kötelességüket megszegve nem intézkedtek az üzlet szabálytalan 

közterület használata miatt. 2017. október 27-én II. r. vádlott újra elment a 

virágüzletbe, és ingyen csokrot szeretett volna. a virágüzlet vezetője 

azonban ezt megtagadta, majd később, amikor tudatosodott benne, hogy a 

közterület felügyelők jogellenesen jártak el az Önkormányzat Hivatalában 

bejelentést tett.  

  

Megjegyzés: Ítélet várható 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 



 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

 

Ügyszám 

8.B.34/2018 

 

 

M.P. 

 

 

Különösen jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett kábítószer 

birtoklásának bűntette 

és más bűncselekmény 

 

 

2019. 03.13.. 

 

8.30. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott Dunakeszin 2016 decemberét megelőzően ismeretlen személytől 

18,25 g tömegű, legalább 14,01 g tiszta hatóanyag-tartalmú ADB-Fubinaca-t 

tartalmazó port, 1,58 g tömegű pszilocibint és pszilocint tartalmazó gombát, 

valamint ismeretlen mennyiségű kokaint szerzett meg és tárolt az 

ingatlanában. 2016. december 26-án a lakásán a megszerzett kábítószerből 

csekély mennyiségben megkínálta a nála lévő 18. életévét be nem töltött 

személyt, aki azt el is fogyasztotta.  

A nyomozóhatóság a vádlott lakhelyén, a cselekmény másnapján házkutatás 

során a vádlott által korábban megszerzett különösen jelentős mennyiségű 

kábítószert lefoglalta. A 18. életévét be nem töltött személlyel szemben 

folytatott nyomozást megszüntette. 

  

Megjegyzés: Ítélet várható 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2019. 03.13. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

 

Ügyszám  

15.B.52/2018 

 

V. K.  1 fő 

 

 

Jelentős mennyiségre el-

követett kábítószer bir-

toklásának bűntette 

 

 

2019. 03. 13. 

 

8.30  

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak harmadik társukkal 2013. február 3-án egy kisteherautóval Auszt-

riába indultak úgy, hogy a gépjármű légzsákja alatti üregbe kábítószert rejtet-

tek. Az elrejtett amfetamint és speedet Badenben szerették volna LSD-re cse-

rélni. 

Baden belterületén, a vádbeli nap éjjelénl osztrák rendőri intézkedést kezde-

ményeztek velük szemben, melynek során az elrejtett kábítószert a rendőrök 

megtalálták és lefoglalták. 

Megjegyzés: Első tárgyalás  

 

Információ: Gyimesi Kinga 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


