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A TÁRGYALÁS HELYE – Szolnoki Törvényszék I. emelet 53. számú tárgyalóterem

Szolnoki 
Törvényszék
B.78/2018.

S.J. és két társa kábítószer-kereskedelem
bűntette

2018. december 5. 9.00

Az ügy lényege:

A vádirati tényállás lényege szerint az I. és II. rendű vádlott egymással együtt-
működve marihuána-értékesítést végzett. Az I. rendű vádlott, aki a vád szerint
2013  óta  kereskedett  marihuánával,  2015-től  a  II.  rendű  vádlottól  2.200
Ft/gramm áron vette a szert, és grammonként 600-700 Ft haszonnal értékesí-
tette tovább. 2016 novemberétől 2017. március 31-ig pedig az I. és II. rendű
vádlott már társakként, legalább 9 alkalommal, alkalmanként 1 kg marihuánát
vásároltak  továbbértékesítésre  1.500.000 Ft/kg áron Budapesten,  amit  Szol-
nokra, a II. rendű vádlott lakására vittek. A szert, a vád szerint az I. rendű vád-
lott egy belvárosi lakásban 2.500-3.000 Ft/gramm áron, grammonként 1000-
1500 Ft haszonnal szolnoki és Szolnok környéki lakosoknak, köztük a III. rendű
vádlottnak árulta. A III. rendű vádlott a vád szerint egyszer nem csak a maga,
hanem két barátja részére is vásárolt a szerből. Emellett a II. rendű vádlott a
lakásán tárolt kábítószerből maga is rendszeresen értékesített. 

Megjegyzés: A 2018. december 5-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson előrelát-
hatóan tanúkihallgatásra és igazságügyi szakértők meghallgatására kerül sor. 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 

mailto:sandorg@szolnokit.birosag.hu
mailto:tovizia@szolnokit.birosag.hu
mailto:soosrdr@szolnokit.birosag.hu


2018. 12. 05. (szerda)

A TÁRGYALÁS HELYE – Tiszafüredi Járásbíróság Fszt. 9. számú tárgyalóterem 

Karcagi 
Járásbíróság
B.195/2016.

B.J. és 94 társa jelentős kárt okozó, 
bűnszervezetben 
elkövetett csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények

2018. december 5. 9.00

Az ügy lényege: 

A Karcagi Járásbíróságon B.J. és társai ellen jelentős kárt okozó, bűnszervezet-
ben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntető-
ügyet, mint ismeretes a Tiszafüredi Járásbíróság egy, az ügyre kirendelt bírája
a Tiszafüredi Járásbíróságon tárgyalja. A kirendelésre a Karcagi Járásbíróság je-
lentős leterheltsége miatt került sor. 

A  vádirati  tényállás  lényege  szerint  a  vádlottak  csoportonként  szerveződve
2012  áprilisa  és  2014  júliusa  között  Németországban,  Ausztriában,
Szlovéniában,  Csehországban,  Svédországban,  Svájcban  és  Olaszországban
különböző  autókölcsönző  társaságok  képviselőit  megtévesztve  jelentős
(ötmillió-egy  és  ötvenmillió  forint  közötti)  és  nagyobb  (ötszázezer-egy  és
ötmillió forint közötti) értékű ún. prémium kategóriás gépjárműveket béreltek
ki,  és azokat az eltulajdonítás szándékával Magyarországra szállították, majd
értékesítették. A vádirat szerint a vádlottak több csoport tevékenységében is
részt  vettek,  anyagi  elszámolás  mellett  segítették  egymás  tevékenységét
tolmács,  kísérő  biztosításával  és  a  gépjárművek  értékesítésében  történő
közreműködéssel.  Körültekintően  megszervezett  cselekményeiket  a
munkamegosztás jellemezte. 

Megjegyzés:  A  2018.  december  5-ére  kitűzött  folytatólagos  tárgyaláson
előreláthatóan vádlottak kihallgatására kerül majd sor. Az ügy tárgyalása 2018.
december 12-én, majd 19-én folytatódik. 

Információ: Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu 
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