
  

 

 

 

 

 

 

 

A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 
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2023.03.13. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.Fk.37/2022 

Fk. 

S.N.D. + 

2 fő  

Bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2023.03.13. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

2020 tavaszán az ügy fiatalkorú vádlottja megszökött egy gyermekotthonból, hajléktalan 

életmódot folytatott, illetve ismerőseinél szállt meg. Mindeközben rendszeresen 

fogyasztott kábítószert, azonban a szükségleteit saját erőből anyagilag nem tudta 

fedezni. Egyik női ismerősén – a III. rendű vádlotton – keresztül ismerkedett meg az I. 

rendű vádlottal, aki szintén rendszeresen fogyasztott különböző drogokat. Ezt követően 

a férfi biztosította a fiú lakhatását és a kábítószerszükségleteit is fedezte, cserébe 

azonban pornográf fényképeket készített róla. Női ismerősével közösen a képeket 

közzétették egy internetes oldalon, majd a tinédzsert szexmunkásként kezdték el 

hirdetni. Egy hónapon át naponta több férfi is jelentkezett a hirdetésre, a fiatalkorú 

terhelt pedig több alkalommal nyújtott szexuális szolgáltatást a jelentkezők számára. 

Bevételét minden alkalommal átadta a számára lakhatást és kábítószert biztosító 

társának. Ez rendszerint 20.000-25.000 Ft, esetenként akár 60.000 Ft volt. Az összegből 

az I. rendű vádlott a fiatalkorú férfinak pedig csak ételt, italt és kábító hatású anyagot 

biztosított.  

Az idősebb férfi rábírta fiatalkorú társát, hogy pénzt szerezzen a nagymamájától. 2020. 

augusztus 14-én a fiú megjelent az idős sértett lakóhelyén, életveszélyesen 

megfenyegette az asszonyt, aki közölte, hogy nincs pénze, ezért a terhelt távozott a 

helyszínről. 2020. augusztus 15-én a fiú ismét megjelent a nagymamájánál, kicsalta az 

asszonyt a házból, pénzt kért tőle, amit az idős nő megtagadott. Amikor a sértett vissza 

akart menni a lakásba a vádlott útját állta, megpróbálta letépni a nyakában lévő 

nyakláncot, de csak az azon függő medált sikerült megszereznie, amit végül visszadobott 

a sértettnek. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március 12-én 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
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2023.03.14. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

Ügyszám: 

20.B.107/2022 

 

P.L. Emberölés bűntettének kísérlete 2023.03.14. 08.30 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott és a sértett 6 éve házasok. Kapcsolatuk megromlott, a sértett megcsalta 

a terheltet, aki rendszeresen, nagyobb mennyiségben fogyasztott alkoholt. 

2021. június 7-én a férfi először egy kisboltnál, majd egy kocsmában italozott. Az 

utóbbi helyszínről azzal a kijelentéssel indult haza, hogy „balhé lesz”. Otthon egy 

kést vett magához, majd bement a szobába, ahol a felesége az ágyon fekve nézte 

a televíziót. Ekkor a vádlott felelősségre vonta az asszonyt a megcsalás miatt, 

szóváltás alakult ki köztük, majd a terhelt többször megszúrta a nő kezét. Hogy 

lemossa a sebeit, az asszony a fürdőszobába indult, ahová a férfi követte, majd 

újabb sérüléseket okozott neki. Amikor a sértett háttal beleesett a kádba, a férje 

többször hasba szúrta, majd távozott a helyszínről és a házuk közelében 

megsebesítette magát. 

A szúrások következtében a nő életveszélyes állapotba került, segítséget a 

szomszédoktól kért. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március 13-án 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2023.03.16. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – VII. emeleti tárgyalóterem 

Ügyszám: 

16.B.86/2021 

 

G.G. Jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2023.03.16. 

 

08:30 

 

 
 

Az ügy lényege: 

 

2018. január 5. és 2018. február 23. között a vádlott egy harmadik személy 

közvetítésével 6-7 alkalommal vásárolt marihuánát és speed-et egy férfitól. 

Miután a rendőrök elfogták a dílert – mint beazonosított vásárlójánál –, 2020. 

szeptember 9-én a vádlottnál is házkutatást tartottak. Ekkor a hatóság emberei 

az előszobában lévő hűtőszekrény mélyhűtő részében amfetamin és koffein 

tartalmú – tehát ún. „felütött” – speed-et, illetve kábítószerek porciózásához 

szükséges eszközöket találtak.  

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március15-én 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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