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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.56/2019 

M. K. A kötelesség 

megszegésére irányuló 

hivatali vesztegetés 

bűntette 

2020. 03. 17. 

 

8.30  

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2019. március 7-én egy Pest megyei büntetés-végrehajtási 

intézetben töltötte szabadságvesztés büntetését. A vádlottat telefonálni 

kísérték, majd a visszakísérés során folyamatosan beszélt a büntetés-

végrehajtási őrmesterhez.  Továbbá a felügyelő fizetésének mértékére tett 

becsmérlő kijelentéseket. A zárka ajtajához érve a vádlott először 100.000 

Ft-ot, majd 200.000 Ft-ot ajánlott fel az őrmesternek, hogy - a rendelet által 

tiltott - mobiltelefont juttasson be részére a zárkába. Az őrmester a vádlott 

felhívását azonnal visszautasította. 

 

Megjegyzés: perbeszédek és ítélet várható 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2020. 03. 17. 

 

 

 

  

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.17/2019 

L. I. + 3 fő Jelentős mennyiségű 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

és más bűncselekmény 

2020.03.17. 08.30 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlottak a bűncselekmények elkövetése idején ismerősök voltak. Az 

I. r. vádlott 2016. novembertől 2017. június 16. között rendszeresen 

értékesített kábítószert, melyet részben maga árult, részben pedig 

megbízta II. rendű vádlottat, hogy a szentendrei telephelyen és 

budapesti lakásán az átvett kábítószereket értékesítse. Az I. r. vádlott 

2017. június 16. napján 11 órakor, Szentendrén a III. r. vádlott részére 

adott át kábítószert. A helyszínen tartózkodó rendőrök figyelemmel 

kísérték a vádlottak cselekményét, majd a III. r. vádlottal szemben 

intézkedésbe kezdtek, aki futásnak eredt és a kábítószert tartalmazó 

zacskót a Duna-partján eldobta. A vádlottat ezután a helyszínen 

elfogták. A házkutatások során az I. és a II. r. vádlottak ingatlanjaiból 

lefoglalásra kerültek az értékesítésre szánt kábítószerek és az ebből 

eredő készpénz is. Az eljárás adatai szerint a IV. r. vádlott 2017-ben 

rendszeresen értékesített kábítószert. 

 

Megjegyzés: perbeszédek és ítélet várható 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2020. 03. 17. 
 

GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 5. tárgyalóterem 

Ügyszám  

4.B.293/2019 

B. L.  A légi közlekedés kettőnél több 

ember halálát okozó gondatlan 

veszélyeztetésének vétsége és más 

bűncselekmény 

2020. 03. 17. 08.30 

 

Az ügy lényege: 

 

I.vádpont 

A vádlott 2016. szeptember 16-18. közötti időben a IV. osztályú nem nyilvános 

Gödöllő Repülőtér vezetője volt. Ezeken a napokon rendezték meg az 53. Magyar 

Nemzeti Ejtőernyős Bajnokság fordulóját, emellett egy amatőr célba ugró 

ejtőernyős versenyt is 26 fő részvételével. 

A verseny idején a vádlott a reptér vezetőjeként drop zone koordinátori 

feladatokat is ellátott, továbbá az egyesület elnökeként az ejtőernyős verseny 

szervezője és versenyigazgatója is volt egyszemélyben. 

2016. szeptember 18-án 8 óra 58 perckor F. Sz. sértett, miután erre az engedélyt 

megkapta felszállt egy Cessna típusú repülőgéppel, fedélzetén ugrásra váró 

ejtőernyősökkel. 

A repülőgépbe szerelt magasságmérő műszer „C” és „S” módban nem működött, 

emiatt a légiirányító számára nem jelent meg a repülési magasságra vonatkozó 

adat. A vádlottnak erről tudomása volt. A sértett az általa vezetett géppel 

megkezdte a süllyedést.  

Ebben az időben egy B. Zs. által vezetett (akinek erre jogosítványa nem volt) másik 

kisgép fedélzetén egy nővel és egy kiskorú gyermekkel megkezdte a felszállást. 

A két gép a Gödöllői Arborétum felett összeütközött, darabokra szakadt és 

lezuhant. 

A baleset következtében mindkét gép pilótája, valamint két utasa azonnal életét 

vesztette. 

A baleset akár a vádlott, akár tőle függetlenül B. Zs. szabályszegésének 

elmaradása esetén nem következett volna be. 

II. vádpont 

2016. szeptember 14-én 18 óra körüli időben a reptér felett 3 kisgép volt a 

levegőben, egymással rádión tartottak kapcsolatot. 

Ám a részükre a vádlott által adott bizonytalan, félrevezető tájékoztatás miatt 

egymással szembe repülő gépek, alig pár méterre haladtak el egymás mellett. A 

repülőgépen ülők élete, testi épsége ennek következtében közvetlen veszélybe 

került. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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