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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. em. 521. tárgyalóterem 

Ügyszám 

8.B.70/2017 

 

S. Cs. + 6 fő 

 

 

Jelentős mennyiségű kábí-

tószerre elkövetett kábító-

szer-kereskedelem bűntet-

te és más bűncselekmé-

nyek 

2019. 02. 18. 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: A tárgyalás videokonferencia keretében zajlik, perbeszéd és 



ítélethirdetés várható  

 

Információ: Gyimesi Kinga sajtótitkár: 06 70/371-14-10  

06 (1) 467-6266 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

 

2019. 02. 19.  

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. em. 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.86/2018 

T. Gy.  

Jelentős mennyiségű kábí-

tószerre, kereskedéssel el-

követett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

 

2019. 02. 19. 13.00  

 

Az ügy lényege:  

 

I. 

A vádlott tulajdonát képező, kívülről rendkívül elhanyagoltnak, gyomosnak tűnő 

ócsai ingatlan földszinti épületrészében a Pest megyei rendőrök 2018. január 8-

án házkutatást tartottak. A szemle során megállapítható volt, hogy az épület 

utcafront felőli részén a téglafalat megbontották, ahonnan egy vezeték csatlako-

zott a ház belső felén, a tetőtérbe külön erre a célra kialakított 32 Amperes biz-

tosító automatához. Így méretlen áramvételezés történt az ELMŰ sérelmére, 

marihuana termesztés céljából. 

II. 

A házban az emeleten, ahonnan a padlástérbe lehetett jutni, marihuána ter-

mesztés céljából, fóliával, szektorokra osztott, 5 db elzárt helyiség lett kialakítva. 

Ezekből a helyiségekből foglaltak le a nyomozók jelentős mennyiségű virágzás 

előtti fázisban, kezdeti, közepes növekedési periódusban lévő, illetve a korábbi 

szüretelésből származó növényeket, növényi hajtásvégek, szárított marihuána 

gyanús növényi származékokat. Az igazságügyi vegyészszakértői vélemény sze-

rint, a lefoglalt növényekben becsülhető összesen mintegy 458 gramm totál del-

ta-9-THC tartalom meghaladja a jelentős mennyiség alsó határát, annak leg-

alább 3,8 szorosa. 

 

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


Megjegyzés: Előkészítő ülés utáni első tárgyalás 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2019. 02. 21  

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.3/2019 

 

H. L. + 1 fő 

 

 

Jelentős mennyiségű kábí-

tószerre, kereskedéssel el-

követett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2019. 02. 21. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és II. r. vádlottak házastársak, nem meghatározható időtől kezdve, meg 

nem állapítható forrásból beszerezve, kábítószert árultak. A vevőkört az eljárás 

során nem sikerült földeríteni. A vádlottak pontosan meg nem határozható al-

kalommal és időtartamtól kezdve, de legalább 2012-től, megközelítőleg 200 al-

kalommal, mintegy 2.000.000 Ft értékben Speedet, emellett 2017 májusától - 

decemberéig legalább hat-hét alkalommal, összesen mintegy 120.000 forint 

értékben adtak különböző fajtájú kábítószereket az ügyben gyanúsítottként 

szereplő vevőik részére.  

A vádlottak közös tartózkodási helyén tartott házkutatás során a nyomozók le-

foglaltak 2.152.500 forintot, 651 db extasy tablettát, 1678 g speed port, 1966 g 

marihuánát. Ezek forgalmi értéke mintegy 8.164.500 forint. Az igazságügyi ve-

gyészszakértői vélemény szerint a gyanúsítottaktól lefoglalt anyagok kábító-

szernek minősülnek (MDMA, amfetamin, kannabisz, delta-9- THC) melyeknek 

összes hatóanyag tartalma meghaladja a különösen jelentős mennyiség alsó 

határát, annak legalább 2,4-szerese. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés  

 

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/ 

 

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

