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Az ügy lényege:
Az elsőrendű vádlott 2017 júniusában a másodrendű, a harmadrendű és a negyedrendű
vádlottal  megállapodott  abban,  hogy  az  elsőrendű  vádlott  által  ismeretlen  helyről
beszerzett  kábítószert  a  másodrendű  vádlott  továbbszállítja  a  negyedrendű  és
harmadrendű  vádlottnak  azért,  hogy  ők  azokat  tovább  értékesítsék  kábítószer
fogyasztóknak. Ennek megfelelően az elsőrendű vádlott ismeretlen személytől beszerezte
a kábítószert, majd abból 2017 júliusa és 2017 novembere között havonta legalább 300
grammot átadott a másodrendű vádlottnak, aki a megbeszéltek szerint továbbszállította.

Az  ötödrendű  vádlott  a  harmadrendű  vádlottól  több  alkalommal  vásárolt  kábítószert
Esztergomban azzal a céllal, hogy azt tovább értékesítse kábítószer fogyasztóknak Táton
és  Esztergomban.  A  hatodrendű  vádlott  segített  az  értékesítésben  az  ötödrendű
vádlottnak.

Az elsőrendű és a harmadrendű vádlott a kábítószer kereskedéssel fejenként összesen
több mint 2.5 millió forint jogtalan haszonra tett szert. A negyedrendű vádlott 1.270.000
forint jogtalan haszonra tett szert.  Az ötödrendű vádlott 281.750 forint, a hatodrendű
vádlott 136.250 forint jogtalan haszonra tett szert.

Megjegyzés: Előkészítő ülés. Az ügyészség a másodrendű, az ötödrendű és a hatodrendű
vádlottal  egyezséget  kötött,  melynek  jóváhagyása  esetén  a  bíróság  a  másodrendű
vádlottat  5  év  börtönbüntetésre,  az  ötödrendű  vádlottat  3  év  börtönbüntetésre,  a
hatodrendű vádlottat 2 év 6 hónap börtönbüntetésre ítéli. 

Információ: dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
Sós Réka – sajtótitkár
06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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Embercsempészés bűntette 2019.02.22. 08:00

Az ügy lényege:
Az I.  rendű vádlott,  mint az embercsempészés magyarországi  szervezője,  irányítója
2015.  év  júliusában hozta létre  az  embercsempészéssel  foglalkozó bűnszervezetet,
mely szervezet magyarországi központtal 2016 májusáig folyamatosan működött. Az
I.  rendű vádlott  a bűnszervezet  alsóbb szintű irányítójának beszervezte a  II.  rendű
vádlottat,  majd  további  embereket  szerveztek  be  a  szervezetbe  sofőrnek,
kapcsolattartónak, tolmácsnak. 

Az I.  rendű vádlott a migráns személyeknek a bicskei és a vámosszabadi  menekült
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táborokból egy budapesti hotelba, vagy a II. rendű vádlott által biztosított ingatlanba,
ezt  követően  pedig  Nyugat-Európa  államaiba  történő  illegális  tovább  szállításukat
szervezte és irányította.  Az I.  rendű vádlott a migráns személyektől kapott pénzből
biztosította a bűnszervezet tagjainak (II. – VI. rendű vádlott) díjazását. 

Megjegyzés: A bíróság a vádlottak meghallgatását tervezi.
Információ: Sós Réka – sajtótitkár

06705270968
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu
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