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Veszprémi Törvényszék, fsz. 2. tárgyaló 

B.673/2018. Cs. Z. és társai Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2019. június 5. 9:00 

Az ügy lényege: 
 
Az I. rendű vádlott 2017 februárjában Százhalombattán 250.000,- Ft-os áron legkevesebb 
nettó 390,77 gramm tömegű marihuánát vásárolt a II. rendű vádlottól, melyet a szülei által 
üzemben tartott gépjárműben tárolt. Az I. rendű vádlottat és az utasaként gépjárműben 
tartózkodó IV. rendű vádlottat a kábítószer megvásárlását követő napon a rendőrök 
Veszprémben közúti ellenőrzés alá vonták, mely során a gépjárműben megtalálásra és 
lefoglalásra került a II. rendű vádlottól megvásárolt marihuána. Az igazoltatás során a IV. 
rendű vádlott ruházatából nettó 0,28 gramm tömegű marihuána került elő, melyet 
fogyasztás céljából tartott magánál a vádlott. 
 
Az I. rendű vádlott 2017 januárjától napi rendszerességgel fogyasztott 2 gramm 
marihuánát, a fenti cselekmény elkövetéséig összesen legkevesebb 60 grammot, valamint 
ezen túlmenően a rendőri igazoltatást megelőzően pontosan meg nem határozható időben 
kokaint is fogyasztott. Az I. rendű vádlott által megszerzett és tőle lefoglalt, valamint az 
általa elfogyasztott kábítószer tiszta hatóanyag-tartalma nem haladta meg a csekély 
mennyiség felső határát, annak legkevesebb 46,4 %-át tette ki. 
 
A IV. rendű vádlott 2017 januárjában 0,5 gramm kokaint, míg a rendőri igazoltatás napján 
marihuánát fogyasztott. Ezen időszakot megelőzően hetente legkevesebb 0,3 gramm 
marihuánát fogyasztott, amely 2016. július 1. és 2017. február 27. napja közötti időszakban 
legkevesebb 10,2 gramm marihuána elfogyasztását jelenti. A IV. rendű vádlott által 
fogyasztás céljából megszerzett és elfogyasztott kábítószer tiszta hatóanyag tartalma a 
csekély mennyiség felső határát nem haladta meg, annak legkevesebb 4,1 %-át tette ki. 
 
Az ügy II. és III. rendű szerb állampolgárságú vádlottjai Százhalombattán, a II. rendű 
vádlott által bérelt lakrészen, valamint a III. rendű vádlott által bérelt gépjárműben összesen 
16 kg tömegű, cannabis tartalmú, valamint szárítást követően 382,12 gramm tömegű, 
amfetamin-tartalmú kábítószert tartottak abból a célból, hogy azt közösen forgalomba 
hozzák. A bérelt lakrész nappalijából összesen nettó 7017,64 gramm tömegű cannabis-
tartalmú kábítószert, a lakásban lévő hűtőből 382,12 gramm tömegű amfetamin-tartalmú 
kábítószert, míg a III. rendű vádlott gépkocsijából 8982,13 gramm tömegű cannabis-
tartalmú kábítószer került lefoglalásra. 
 
A II. és III. rendű vádlottak által értékesítés céljából megszerzett marihuána és 
amfetamin tiszta hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó határát meghaladja, 
annak mintegy 24-szerese, és a különösen jelentős mennyiség alsó határát is 
meghaladja, annak legkevesebb 232 %-a. Az igazoltatásukat megelőzően II. vádlott 
amfetamint és kokaint, míg III. rendű vádlott kokaint fogyasztott. 
 
Megjegyzés: A bíróság folytatólagos tárgyalást tart, melyen igazságügyi szakértő 
meghallgatására fog sor kerülni.  



Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu 

 

 

Veszprémi Járásbíróság, 112. tárgyaló 

B.427/2019. M. F. lőfegyverrel visszaélés 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. június 5. 8:30 

Az ügy lényege: 
 
A vádlott több millió forintos tartozást halmozott fel, ezért 2018 augusztusában felkeresett 
egy balatonfőkajári takarékszövetkezeti fiókot azért, hogy ott hitelt vegyen fel. Az ittas 
állapotban lévő vádlott a takarékszövetkezetbe magával vitte az engedéllyel tartott gáz-
riasztó pisztolyát. A fiókvezető a vádlottat személyazonosságának igazolására kérte, mire 
a vádlott a takarékszövetkezet épületéből kiment, majd oda igazolványával, valamint egy 
üveg szeszes itallal és egy pohárral a kezében tért vissza. 
 
A vádlott ezt követően a hitelügyintézés során a gáz-riasztó pisztolyát az ügyintézői pultra 
helyezte, a szeszes italból több alkalommal is fogyasztott, majd a pisztolyát a tokjába 
visszatette. A fiókvezető az ügyintézést megtagadta és a vádlottat többször távozásra 
szólította fel. A vádlott a felhívásra ugyan elhagyta az épületet, de oda szinte azonnal 
visszatért, ahol kiabálva anyagi helyzetét és hitelfelvételi igényét hangoztatta. 
 
Miután a vádlottal sem a fiókvezető, sem az ügyintézők nem foglalkoztak, a vádlott elővette 
riasztópisztolyát, azt csőre töltötte, s egy másik ügyfél mellett a padlózatba lőtt. A lövés 
hatására az ügyfél az eszméletét vesztve összeesett, melynek következtében nyolc napon 
belül gyógyuló sérülést szenvedett. 
 
A vádlott ezután riasztópisztolyát eltette, de továbbra is indulatosan kiabált. Az ekkor 
megjelenő biztonsági őr a vádlottat nyakánál fogva megragadva egy székbe nyomta, majd 
a vádlottól elvette a riasztópisztolyát. 
 
A helyszínre kiérkező rendőrök a vádlottat megbilincselték, melyet követően a vádlott egy 
időre megnyugodott, majd ismét hangoskodni kezdett, s végül kirúgta az előtte lévő 
térelválasztó üvegezett ablakát. 
 
A vádlott lakásában tartott házkutatás során lefoglalásra került egy engedély nélkül tartott 
flóbert pisztoly és hozzá tartozó 10 db töltény.  
 
Az ügyészség a vádiratában felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabására tett 
indítványt. 
 
Megjegyzés: A bíróság előkészítő ülést tart. 
 

Információ: dr. Laczkó Henriett 

sajtószóvivő 

06-30/237-5069 

sajto_veszprem@veszpremit.birosag.hu 

 


