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2022.03.16. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint, 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

4.B.20/2021 

P.V. + 2 

fő 

Kábítószer-kereskedelem bűntette és 

más bűncselekmények 

2022.03.16. 

 

08:30 

 

Az ügy lényege: 

 

2017 nyara és 2018 szeptembere között az I. r. vádlott egy dílertől heti 

rendszerességgel vásárolt speedet és extasyt. Előbbit 1300 forint/gramm, míg 

utóbbit 700 forint/darab áron szerezte be. A nyomozás eddigi adatai szerint a 

terhelt az említett időszakban nagyjából 2600 darab, 1.820.000 forint értékű 

extasyt és 2600 gramm, 3.380.000 forint értékű speedet vásárolt. Ezen kívül 2017 

telétől, 2018 szeptemberéig egy másik férfitól mintegy 530 gramm, 1.060.000 

forint értékű marihuánát vett 1600 Ft/gramm áron. Összesen így az I. r. vádlott a 

vádbeli időszakban továbbértékesítés céljából, 4.440.000 forint értékű kábítószert 

szerzett be. A drogból maga is fogyasztott, illetve adott el belőle a III. r. vádlottnak, 

aki a saját fogyasztásán túl továbbértékesítette az árut. 2018. szeptember 24-én a 

III. r. vádlott munkahelyi öltözőjének napi szemléjekor több használati eszközt 

lefoglaltak, mivel azok kábítószergyanús porral szennyezettek voltak. 

2018. szeptember 22-én a Pest Megyei Rendőr Fő-kapitányság munkatársai 

házkutatást tartottak az I. r. vádlott lakóhelyén, ahol fehér porral szennyezett 

tasakokat, készpénzt, kábítószergyanús növényi származékokat, tablettákat, 

tabletta darabokat találtak és foglaltak le. 

Egy harmadik személyen keresztül a II. r. vádlott is rendszeresen vásárolt az I. r. 

vádlott által értékesített kábítószerből. Társával így a terhelt 2017 nyara és 2018 

februárja között megközelítőleg 800.000 forint értékű, legalább 400 gr marihuánát, 

valamint nagyjából 90.000 forint értékű 36 gramm speedet adtak el a 

fogyasztóknak. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. március 14-én 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése nem kötelező, 

a kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2022.03.16. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, V. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.35/2021 

 

P.P.P. Különös visszaesőként elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete 

2022.03.16. 

 

08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

Miután a vádlottat 2017. júniusában az életfogytig tartó fegyházbüntetéséből 

feltételesen szabadságra bocsátották, Dunakeszire, egy lakókocsiba költözött az 

élettársával. 

2019-ben a terhelt megismerkedett a sértettel, aki hajléktalan életmódot 

folytatott, ezért a vádlott felajánlotta neki, hogy költözzön be a lakókocsijába. Ezt 

követően a két férfi között egyre több konfliktus alakult ki, mivel a sértett nem 

dolgozott és gyakran hagyott maga körül rendetlenséget. Emiatt a vádlott többször 

bántalmazta őt. 

2020. július 14-én a sértett ebédet főzött a lakókocsiban, amelyet a vádlott 

élettársával és egy másik férfival fogyasztott el. Nem sokkal később a vádlott ittas 

állapotban érkezett meg közéjük, majd dühösen felrótta a sértettnek, hogy nem 

mosogatott el és ismét rendetlenséget hagyott maga után. Mindeközben 

megrúgta a sértettet, majd magához vett egy kést, amellyel mellkason szúrta a 

férfit, végül pedig távozott a helyszínről. 

Másnap a sértett sérülését a Magyar Vöröskereszt hajléktalan gondozó szociális 

munkása észlelete, aki értesítette a hatóságot, ezt követően pedig a férfit mentők 

szállították kórházba. 

A terhelt cselekménye következtében a sértett közvetlen életveszélyes sérüléseket 

szenvedett, amely miatt a halál bekövetkezésének reális veszélye fennállt – ennek 

elmaradása kizárólag a véletlennek volt köszönhető. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – szakértői meghallgatás, perbeszédek 

és ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. március 14-én 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése nem kötelező, 

a kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2022.03.18. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.100/2020 

 

V.L.  Előre kitervelten, hivatalos személy és több 

ember sérelmére elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmény  

2022.03.18. 08.30 

 

Az ügy lényege: 
 

Más ügyben a Budakörnyéki Járásbíróság 2019. július 28-án elrendelte a vádlott 

bűnügyi felügyeletét, amelynek hatálya alatt 2020. január 23-án a férfinak meg 

kellett volna jelennie a Budakörnyéki Járásbíróságon az elmeállapota megfigyelése 

tárgyában tartott ülésen. Mivel ezt a terhelt nem akarta megtenni, elhatározta, hogy 

megöli az őt kísérő rendőröket, majd megszökik. Ennek érdekében 2020. január 23-

án felhívta a 112-es segélyhívószámot és valótlanul azt állította, hogy megsérült a 

válla, ezért rendőröket kért, hogy kórházba szállítsák, majd egy kést és nagyobb 

mennyiségű készpénzt vett magához. 

Amikor a járőrök kiérkeztek a vádlott otthonához, egy mentő kórházba szállította. 

Onnan a vádlott szállításával megbízott rendőrpáros szolgálati gépjárművébe 

ültette a terheltet azért, hogy hazavigyék őt. Vállsérülése miatt a vádlottat nem 

bilincselték meg. 

Útközben a férfi az ablaknak szorította a mellette ülő női sértettet, akit késével 

megszúrt. Amikor ezt a járművet vezető rendőr észlelte, üresbe tette a kocsit, 

hátrafordult, hogy lefogja a támadót. Az első próbálkozása után a terhelt 

kiszabadította a kezét és többször megvágta a férfi sértettet. Amikor a rendőrnek 

sikerült megfognia a vádlott csuklóját, a társa elővette szolgálati fegyverét, amelynek 

a csövére a vádlott ráfogott és megpróbálta megszerezni. Ezt a sértetteknek sikerült 

megakadályozniuk, így a rendőrnő a fegyverével ki tudott szállni a kocsiból és 

fegyverét a vádlottra irányította. Ugyanígy tett a társa is, miután kivette a kést a 

terhelt kezéből, majd erősítést és mentőt hívott. Nem sokkal később kiérkezett két, 

a közelben tartózkodó rendőr, akiknek a segítségével a vádlott hosszas ellenállását 

követően végül sikerült megbilincselni a támadót. 

Mindkét sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám az őket ért 

szúrások akár életveszélyes állapotot vagy a halálukat is előidézhették volna. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanúkihallgatás várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. március 17-én 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése nem kötelező, a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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