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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.53/2017 

T. A. + 4 fő  

 

 

Tizennyolcadik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett ke-

rítés bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2018. 01. 14. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r.  vádlott és a kiskorú sértett 2015-ben egy közös ismerősükön keresztül 

találkoztak  egymással. Az egyébként gyermekotthonban élő – folyamatos 

szökésben lévő – sértett beleszeretett az I. r. vádlottba és az I. r. vádlotthoz és 

annak rokonaihoz költözött. A családban az I. r. és V. r. vádlottak féltestvérek, 

III. r. vádlottal unokatestvérek. A vádlottak annak ellenére, hogy tudták, hogy a 

sértett még nem töltötte be a 18. életévét - a sértett beleegyezésével - 2015 

szeptemberétől Budapesten, az M51-es műút egyik benzinkútjához kiállították 

dolgozni. A sértett a vádlottak felügyelete mellett ezt a tevékenységet kb. egy 

hónapig több helyszínen folytatta, majd az V. r. vádlott felvetésére miszerint 

regisztráljanak egy különböző szexuális szolgáltatásokat hirdető Internetes 

oldalra, beleegyezett, hogy oda meztelen fotóit feltöltsék. A sértett a hirdetés-

re jelentkező személyeknek pénzért szexuális szolgáltatást nyújtott az I. r. vád-

lott lakhelyén. Az I. r. vádlott minden alkalommal elvette a sértett keresetét és 

azt teljes egészében a saját céljaira fordította. I. r. vádlott ismerőse II. r. vád-

lott 2015. októberében a sértettet megtévesztve, arra kérte őt, hogy menjen el 

IV. r. vádlottal annak dorogi házába azzal a céllal, hogy megszerezze tőle a 

pénztárcájában tartott, nagyobb mennyiségű készpénzét. A II. r. vádlott által a 

lopásra rávett sértett önként távozott IV. r. vádlottal, de valójában, II. r. vádlott  

– vádlott-társai tudtával - 35 ezer Ft-ért eladta a sértettet IV. r. vádlottnak. A 

sértett, aki IV. r. vádlott lakhelyén szembesült az adás-vétellel nem mehetett ki 

a házból, rendszeresen mezőgazdasági munkákat kellett végeznie, IV. r. vád-

lott megverte és az élettársa tudtával, napi 2-3, utolsó alkalommal erőszakkal 

közösült a sértettel. A sértett apja ebben az időszakban semmit nem tudott a 

lányáról, ezért a Facebook-on kerestette. Miután IV. r. vádlott tudomást szer-

zett erről, a lányt hazaküldte. A sértett a szüleivel feljelentést tett a helyi rend-

őrkapitányságon, ezután visszakerült a nevelőotthonba, azonban többször is 



visszaszökött az I. r. vádlotthoz, ahol a prostitúciós tevékenységet a korábbival 

azonos módon, 2015. november végéig folytatta, majd ezt követően az I. r. 

vádlott egyik ismerősén keresztül Bécsbe távozott, ahol szintén prostituáltként 

dolgozott. 

Megjegyzés: Ügyészségi vádmódosítás miatt, illetve kisebb cselekmények 

bizonyításával folytatódik a határnapon az eljárás, de nem kizárt, hogy a 

bíróság befejezi és ítéletet hoz a büntetőügyben. 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2019. 01. 15.  

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.84/2018 

 

K. Y. 

 

 

Jelentős mennyiségű kábító-

szerre kereskedéssel elkövetett 

kábítószerrel visszaélés bűntet-

te 

2019. 01. 15. 8.30. 

és  

10.00. 

 

Az ügy lényege:  

 

K. Y. vádlott 2010. május 17-én egy német hatósági jelzéssel ellátott DAF típusú 

tehergépkocsiból és a hozzákapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvénnyel a gyulai 

közúti határátkelőhelyen belépett Magyarország területére. A tehergépkocsiban 2 

db táskában 30 db öntapadó fóliával burkolt, török nyelvű újságokkal takart, 

összesen 14.871,47 g tömegű heroin tartalmú port hozott az országba. A heroin 

tartalmú por kábítószer tartalma körülbelül 8653 gramm volt. K. Y. vádlott az 

országba behozott kábítószer átadását 2010. május 18-án a reggeli órákban 

Szigetszentmiklós külterületén, az Autópálya Rendőrség mellett található M0 

kamionparkoló és szálloda hátsó parkolójába szervezte meg. Az előzőleg telefonon 

egyeztetett találkozóra D. D. és K. N. érkeztek, akiknek a vádlott a személyautójuk 

csomagterébe átrakta a kábítószert. K. N. ezután elhajtott a helyszínről, a vádlott és 

D. D. rövid megbeszélést követően a tehergépkocsival távoztak a helyszínről. A 

nyomozó hatóság K. N.-t és az időközben a személyautóba felvett D. D.-t Vasad 

külterületén intézkedés alá vonták és a vádlott által átadott, a jelentős mennyiségű 

kábítószert tőlük lefoglalták. Fővárosi Törvényszék K. N.-t és D. D.-t kábítószerrel 

visszaélés bűntette miatt szabadságvesztésre ítélte. K. Y. vádlottat a bíróság által 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


kibocsátott elfogató parancs alapján 2018. március 17-én Azerbajdzsánban elfogták 

és a Magyarország részére a büntetőeljárás lefolytatása céljából 2018. július 23-án 

átadták. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés – majd 10:00 órától tárgyalásba átfordulás 

várható 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

2019. 01. 17.  

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.103/2016 

M. T.  

Jelentős mennyiségre 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

 

2019. 01. 17. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2015 szeptembere előtt, éveken keresztül rendszeresen fogyasztott 

marihuánás cigarettát és hasist is. A nyomozó hatóság, 2015. szeptember 19-én 

a vádlott által használt ingatlanon házkutatást tartott és a szemle során 35 tő 

kannabisz növényi egyedet, 33 db zöldes barna színű vadkender növényi magot, 

19 db cserép vadkender szártöredéket, 14 tő különálló, szárított kannabisz 

növényi anyagmaradványt; 6700 gramm nedves állapotú, bruttó össztömegű 

amfetamint tartalmazó fehér színű port; 7 db téglatest alakú, „EAGLE” felirattal 

ellátott, összesen 7077,56 gramm bruttó össztömegű gyanta állapotú – 

kannabiszt foglalt le. A lefoglalt kábítószerek együttes hatóanyagtartalma 

meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak 6-7 – szerese. A 

hatóság egyebek mellett még nyilvántartásba vett a későbbi értékesítéséhez 

használatos vákumcsomagoló doboz fóliákat, digitális mérlegeket, valamint a 

kábítószerek hígításához használt vegyi anyagokat is. 

  

Megjegyzés: Esetlegesen ítélethirdetés várható! 

 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


 

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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