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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

 

Ügyszám: 

8.B.70/2017 

 

 

S.  Cs. + 6 fő 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem 

bűntette és 

más bűncselekmények 

 

 

2019. 04. 09. 

 

 

9.00. 

Az ügy lényege:  

A vádlottak közül az I. és II. r. vádlottak 2013 óta ismerősök. Az I. és III. r. 

vádlottak 2010-2011-ben ismerkedtek meg egy végrehajtási intézetben, ahol 

mindketten a büntetésüket töltötték. A IV. és V. r., valamint a VI. r. vádlottak 

barátok, a VII. r. vádlottal ismerősök. 

 

Az I. r. vádlott 2015 januárjában megkérte a II. r. vádlottat, hogy keressen egy 

lakást, ahol a külföldi kapcsolatain keresztül – a kereskedés céljából beszerzett 

nagy mennyiségű, különböző fajtájú kábítószereket tárolnák. A vádlottak az 

érdi lakásban a kábítószerek mellett hamis euro bankjegyek értékesítésével is 

foglalkoztak, amelyeket a névérték 30 %-án vásároltak meg és általában a 

névérték 50-60 %-án adtak tovább a forgalomba hozatalban közreműködő 

bűntársaiknak. A lebukás veszélyének csökkentése érdekében az I. r. vádlott 

vádlott-társainak osztrák és belga hívószámú feltöltős telefonkészülékeket 

adott és rendszeresen gondoskodott a kártyák egyenlegfeltöltéséről. A csapat 

tagjai a mobilokon „virágnyelven” egyeztették rendeléseiket és a találkozók 

helyszíneit, az I. r. vádlott gondoskodott a telefonszámcserékről is. A 

kábítószerek adás-vétele Belgiumban történt, Magyarországra való szállítással. 

 

2015. október 16-án Belgiumból Magyarországra tartott egy Mercedes típusú 

nyerges vontató, platóján 7 db belga forgalmi rendszámú használt 

személygépkocsival. A nyomozóhatóság Mosonmagyaróvár közelében 

kiállította a forgalomból a járműszerelvényt. Az ellenőrzés során a hatóság 

különösen jelentős mennyiségű kábítószerre bukkant. Az érdi házban 

végrehajtott házkutatás során további kábítószereket, digitális mérlegeket, 

nagy összegű 500 EUR címletű hamis bankjegyeket, készpénzt és valutát, 

valamint telekommunikációs eszközöket foglaltak le. 

  

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 – Földszint 20. tárgyalóterem 

 

Ügyszám: 

6.B.87/2018 

 

 

V. I. A. +3 fő 

 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószerkereskedelem 

bűntette 

 

2019.04.11. 

 

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. Ezek 

termését egymás között megosztották. Az I. r. vádlott a részéből 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 lefoglalt várható és már leszüretelt termés 

megközelítőleg 8 kilogramm, mintegy 16. 000.000 Ft forgalmi értékű 

kábítószer volt.  

  

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 4. emelet 408. tárgyalóterem 

 

Ügyszám 

17.Fk.6/2019 

 

 

P. J. + 1 fő 

 

 

Nyereségvágyból, aljas 

célból, a 

bűncselekmény 

elhárítására idős 

koránál fogva 

korlátozottan képes 

személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

 

 

2019. 04. 12 

 

8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak ismerősök és a vádbeli időszakban mindketten Zsámbokon 

dolgoztak és ott is laktak.  

2017. október 14-én a I. r. vádlott és munkatársa a helyi trafikba mentek, ahol 

sört, bort és pálinkát fogyasztottak. Egy-két óra múlva visszatértek a 

szálláshelyükre, ahol I. r. vádlott tovább folytatta az italozást társaival. 

2017. október 15-én, éjjel 1 óra körüli időben I. r vádlott elindult a 

szálláshelyéről és magához vett egy vascsövet. 

Ezt követően I. r. vádlott egy családi ház ajtajának üvegét betörte. A házban 

lakó nő ekkor még ébren volt, észlelte a mozgást, ezért felébresztette férjét, 

aki rákiabált az I .r. vádlottra, ezért a vádlott eltávozott a helyszínről. 

Ezt követően I. r. vádlott céltalanul bolyongott Zsámbok utcáin, így érkezett 

meg a házhoz, ahol a 88 éves sértett egyedül lakott. Idős kora miatt 

rendszeres gondozásra, ápolásra szorult. A bűncselekményt megelőző 

hetekben olyan gyengévé vált, hogy felkelni sem tudott, ezért pelenkázni 

kellett. Az ápolással kapcsolatos feladatokat a menye végezte, aki a 

szomszédos házban lakott. 

I. r. vádlott észlelte, hogy a sértett által használt, utcára néző szobában ég a 

villany, a kerítés szélére fellépett és látta, hogy az idős nő az ágyában fekszik. 

Ekkor elhatározta, hogy bemegy a sértetthez azért, hogy szexuális vágyait 

kielégítse, illetve azért, hogy élelmiszert, vagy más értéket magához vegyen. A 

kerítésen keresztül bemászott a sértett portájára, ahova magával vitte a 

vascsövet is.  

I. r. vádlott a sértett ágya mellé lépett és négy alkalommal „emberi erőt 

meghaladó erővel” megütötte a sértett fejét majd közösült vele. A vádlott a 

házban kutatást végzett, majd a sértett környezetében levő ruhaneműt 

meggyújtotta, majd reggel 7 óra előtt távozott a házból és a szállására ment. 

A sértett a sérülések elszenvedését követően rövid időn belül életét vesztette. 

I. r. vádlott, miután hazaérkezett vérrel szennyezett ruházatát levetette és 

lefeküdt az ágyába.  

 

 



 

A kora reggeli órákban még az ágyában feküdt, amikor közölte munkatársaival, 

többek között II .r. vádlottal is, hogy „megölt egy idős nőt”. II. r. vádlott erre az 

I. r. vádlottnak a bűncselekmény elkövetésekor viselt ruháit, valamint a cipőjét 

a kályhába tette, hogy elégesse, azonban nem volt tűzgyújtó eszköz nála, így a 

bűnjelek megsemmisítésére nem került sor. 

  

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


