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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.95/2018 

B. J.  

 

 

Jelentős mennyiségű  

kábítószerre elkövetett  

kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

 

2019. 02. 05. 8.30  

és  

10:00 

 

Az ügy lényege:  

1. 

A vádlott 2015 nyarától továbbértékesítés és fogyasztás céljából rendszeresen 

szerzett meg – a nyomozás során fel nem derített forrásból származó – na-

gyobb mennyiségű kábítószert, így kannabiszt (marihuána), amfetamint 

(speed), kokaint és MDMA tablettát. A vádlott ezeket a kábítószereket 2017 

júniusában történő elfogásáig több embernek értékesítette. A kannabiszt 

2.000 Ft/g, az amfetamint pedig 2.500 Ft/g áron számolta el.  A vádirati tényál-

lás szerint, a vádlott többek között olyan embernek is átadott kábítószert, aki a 

vádlottal rendszeres munkakapcsolatban állt és készpénz helyett a munkájá-

val fizetett a vádlottnak, a tőle kapott kannabiszért, amfetaminért. A vádlottal 

munkakapcsolatban álló férfinak, ennek révén közel 100.000 forint értékben 

keletkezett jövedelme, körülbelül ebben az összegben készpénzzel nem kellett 

fizetnie a vádlottól kapott kábítószerért. A vádlott a kokaint viszont pénzért 

adta, ami 10.000 Ft/g áron került értékesítésre a munkájával fizető férfi részé-

re is. Az átadásokra változó helyeken, hol Budapesten, a XXII. kerületben, a 

Campona bevásárló központtal szembeni lakótelepen, hol pedig Halásztelken 

került sor. 2017. június 29- én délután a nyomozóhatóság a délutáni órákban 

Halásztelken, a vádlottal munkakapcsolatban álló férfival szemben intézke-

dett, melynek során lefoglalták tőle az övtáskájában lévő – a vádlottól vásárolt 

– kábítószereket. 

2.  

A vádlott az utolsó alkalommal a nyomozás során nem megállapíthatóan 

2017. június 29-én a XXII. kerületi szakrendelőnél adott volna át 2-2 adag kábí-

tószert egy vevőnek, aki a feleségét kérte meg, hogy menjen el a találkozóra 

maga helyett, mert nem tudott elmenni. Erre azonban már nem kerülhetett 

sor, mert a nyomozó hatóság még az átadás előtt intézkedett velük szemben. 



A rendőrök, a vádlottól a helyszínen történő megmotozása során, valamint 

annak gépkocsijából, zokniba és tűzoltó palack alakú tárolóba rejtve, illetve - 

ugyanezen a napon - a vádlottnál a tartózkodási helyén tartott házkutatás so-

rán, a fentebb megnevezett jelentős mennyiségű kábítószereket és kokaint 

foglaltak le.  

 

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/ 

 

 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám 

15.B.88/2018 

 

Sz. S. 

 

 

Folytatólagosan, tizenkettedik 

életévét be nem töltött, felügye-

lete alatt álló személy sérelmére 

elkövetett szexuális erőszak 

bűntette és más bűncselekmé-

nyek 

2019. 02. 05. 9.00. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott a Nagykátai járásban lévő községben 2017-ben egyedül lakott egy 

lakóingatlanban.  A ház körüli teendők ellátásában segítségére volt időszakos 

jelleggel egy asszony. A vádlott melletti házba 2015 novemberében költözött be 

egy család három gyermekével közöttük a kiskorú sértettel. A család és a vádlott 

kapcsolata 2017 év nyarán vált bizalmasabbá, miután a vádlott építési 

munkákban a család segítségére volt. Ezen időszakot követően több esetben 

előfordult, hogy a sértett édesanyja megkérte a vádlottat arra, hogy felügyeljen 

otthon maradt gyermekeire, így a kiskorú sértettre is.  

 

Ugyanebben az időszakban a vádlott ingatlanával szemben, az utca átellenes 

oldalában lakott a vádlott volt veje, családjával, köztük a szintén kiskorú két 

leánygyermekkel, jelen ügy további sértettjeivel. A szülők a volt hozzátartozói 

kapcsolat miatt 2017 februárjától kezdődően a gyermekek felügyeletét több 

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


alkalommal rábízták a vádlottra, míg munkába mentek. 

 

2017 áprilisában újabb család költözött a községbe két kiskorú leánygyermekkel 

a vádlott utcájába, akik több alkalommal megfordultak a vádlott ingatlanában. 

Ezen látogatások során a vádlott kihasználva a segítségére lévő asszony 

távollétét, illetőleg figyelmetlenségét, több alkalommal, a felügyletére bízott 

kiskorú sértetteket szexuálisan molesztálta.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés  

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám 

15.B.28/2017 

 

L. A. + 3 fő 

 

 

Jelentős mennyiségű kábító-

szerre elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette és 

más bűncselekmények 

2019. 02. 05. 12.45. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és vádlott-társai 2014 folyamán elhatározták, hogy úgy keresnek 

pénzt, hogy egymással együttműködve, nagy tételben cannabisz növényeket 

(marihuánát) termesztenek, majd a növényekből kinyert kábítószert eladják. A 

cannabisz növények termesztésére Veresegyház területén – kifejezetten ebből a 

célból – két ingatlant vásároltak és 2015 júniusától, majd augusztusától  

nagyüzemben azonos technikai feltételek kialakítása mellett, ugyanolyan 

elektromos szerelvényeket, tápoldat sorozatokat, tenyészföldet felhasználva 

gondozták a növényeket. Az I. r. vádlott töltötte be az irányító szerepet, ő intézte 

a leszüretelt kábítószer értékesítését, osztotta ki a tevékenységükért járó pénzt 

a másik három vádlott-társnak, de az ültetvényekkel járó munkákban 

közvetlenül nem vett részt.  

 

A vádlottakat 2016. február 5. napján rendőri intézkedés keretében 

előállították, a két ingatlanon lévő illegális marihuána-ültetvényeket 

felszámolták. A vádlottaknak a marihuána termesztéséből és értékesítéséből 

származó jövedelme pontosan nem meghatározható, de az értékesítés céljából 

termesztett, értékesített, ill. értékesítésre továbbadott kábítószer mennyisége 

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


2089 tő cannabisz növény, amely meghaladja a különösen jelentős mennyiség 

alsó határát (1000 tő). A vádlottak ezen tevékenységükkel jogosulatlan 

áramvételezést is megvalósítottak, mely kár az ELMÜ részére nem térült meg. 

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

 

 

2019. 02. 06. és 02. 08. 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.59/2017 

Cs. T. + 1 fő  

Nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, több ember 

sérelmére, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál 

fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elköve-

tett emberölés bűntette és 

más bűncselekmények 

 

2019. 02. 06. 

és 

2019. 02. 08. 

8.30  

és 

8:30 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r. vádlott élettársával Mendén lakott a szüleinél. Alkalmi segédmunkákból 

élt, a munkába jellemzően vonattal járt. Gyakran szívott „biofüvet”. Amikor nem 

volt pénze drogra, szeszes itallal együtt nyugtatószert szedett, ilyenkor 

agresszívvá vált. A II. r. vádlott Németországban dolgozott, nevelőszüleihez 

látogatóba 2015 októberében tért haza. Jogosítványa nem volt, vonattal 

közlekedett. A vádlottak – mivel ugyanabban a faluban nőttek fel – 

gyermekkoruk óta ismerték egymást. 2015-ben többször találkoztak, ezen 

találkozások alkalmával közösen kábító hatású cigarettát szívtak. 

A sértett házaspár gyakran vitatkozott egymással, mert a sokféle 

megbetegedéssel küzdő férj a neki folyósított nyugdíjat évek óta félretette, 

abból feleségének a háztartás fenntartására nem adott. A házban többfelé, 

szekrényekbe, polcokra rejtette a milliós nagyságrendűre becsülhető 

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


megtakarítást. Az I. r. vádlott korábban nem, a II. r. vádlott viszont gyerekkora 

óta ismerte az idős házaspárt. Amikor a vádlottak találkoztak, szóba került, hogy 

a sértettek – különös figyelemmel a házfelújításra és a faluban elterjedt 

híresztelésekre – nagyobb összegű készpénzt tartanak otthon. A vádlottak 

elhatározták, hogy pénzt hoznak el az idős emberektől. Tisztában voltak azzal is, 

hogy a sértetteknek két kutyája is van, illetve, mivel a házaspár többnyire otthon 

tartózkodik, tervük ellenállásba ütközhet. Az I. r. vádlott 2015. október 15-én 

este besurrant az idős emberek házába, míg a II. r. vádlott a helyszínen figyelt. 

Amíg az I. r. vádlott pénz után kutatott a lakásban, a sértett férfi meglepte a 

vádlottat. Az I. r. vádlott a férfit többször megütötte, a kanapéra lökte. A sértett 

fejére, valamint belső combjára cipőtalppal rátaposott, a mellkasára térdelt, 

fejét a gázvezeték csőbilincsébe verte, majd egy késsel brutálisan hasba szúrta. 

A II. r. vádlott nem tudta figyelmeztetni az I. r. vádlottat arra, hogy időközben az 

idős asszony is hazaérkezett. A vádlott miután észrevette a nőt, nagy lendülettel 

a kezében lévő késsel brutálisan őt is hasba szúrta. A szúrás lendületétől a 

sértett asszony a falnak csapódott. Az I. r. vádlott az addig megtalált 70 ezer 

forintot, valamint az asszony mobilját vette magához, majd társával együtt 

távozott a helyszínről.  

 

Megjegyzés:  

A 2019. 02. 06-i határnapon tanúkihallgatással, iratismertetéssel folytatódik a 

tárgyalás, sor kerülhet az ügyészi perbeszédre. A 2019. 02. 08-i határnapon 

a perbeszédek folytatása és ítélethirdetés várható!  

 

 

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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