
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. 01. 13. – 01. 19. 

2020. 01. 13. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

8.B.76/2018. Sz. B. + 

3 fő 

Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020. 01. 13. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

Az Sz. B. I. r. vádlott 2015-ben elhatározta, hogy az akkor még új pszichoaktív 

anyagnak minősülő „kristályt” fog előállítani, melynek értékesítésével biztosítja 

megélhetését. Ennek érdekében az internetről, valamint bolti vásárlás útján 

rendelt összetevőkből - az édesapja Sz. G. VI. r. vádlott tudomásával - budapesti 

lakásukban új pszichoaktív anyagot állított elő és 2015-től 2016. július 18-án 

történő elfogásáig több személynek, többek között a IV. r. és V. r. vádlottaknak 

adott el az anyagból. Az I. r. vádlott 2016 májusában internetes hirdetés révén 

egy budaörsi benzinkút parkolójában 5,6 gramm „kristálynak” minősülő 

vegyületet értékesített 12.000 Ft-értékben. Olyan is előfordult, hogy a vásárlók 

nem voltak elégedettek az I. r. vádlott által készített anyaggal, ezért többször 

megfenyegették őt. A nyomozó hatóság az I. r. vádlott lakásán tartott kutatás 

során mobiltelefonokat, 65.000 Ft készpénzt, több növényi anyagot, egyéb 

vegyszert és a kiméréshez szükséges eszközöket, a szállító gépjárműből pedig 

barnás gyantaszerű fehér port, valamint kristályos szürke anyagokat foglalt le. 

Az új pszichoaktív anyag 2016. július 1-jét követően kábítószernek minősül. A 

lefoglalt mennyiség meghaladta a jelentős mennyiség alsó határát, annak 

14,18-szorosa volt és meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó határát 

is, annak 141,8 százalékát tette ki. Az I. r. vádlott vádlott-társainak eladta az 

általa előállított anyagot, akik továbbértékesítették azt többek között kiskorú 

személy részére is. Sz. B. I. r. vádlott maga is fogyasztott Amfetamint és 

kannabiszt. A IV. r. és V. r. vádlottak I. r. vádlottól vásárolták a „kristályt” és 

Pomázon 2012 és 2016 között továbbértékesítették a fogyasztóiknak. IV. r. 

vádlott több alkalommal kiszolgálta a büntetőügyben I. számú kiskorú tanút, de 

arra is volt példa, hogy ingyen adott egy adagot annak a vevőjének, aki ezért 

cserébe elhozta a gyerekét az óvodából. 

Megjegyzés: Az I. r. és VI. r. vádlott vonatkozásában 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. 01. 15. 
 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.55/2019 

N. Gy. Gondatlanságból 

elkövetett 

életveszélyt okozó 

testi sértés vétsége és 

más bűncselekmény 

2020. 01. 15. 8.30 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott ürömi kertes házában tartotta a saját és fia kutyáját. A szomszéddal 

közös kerítés nem volt megfelelően megerősítve, ezért az állatok 

rendszeresen átjutottak a szomszéd telekre, gyakran az utcára is kiszöktek.  

A sértettet már korábban is megtámadták a kutyák, akkor sérülései nem 

keletkeztek. Mivel az ebek rendszeresen szöktek át a szomszédba, a sértett 

egy szöges botot készített, hogy szükség esetén azzal zavarja vissza őket. 2018 

júniusában a 73 éves sértett maga javította meg a vádlott kerítését, ám miután 

az újra lyukas lett, a tulajdonost kérte a kerítés helyreállítására. A vádlott 

közölte, hogy másnap, vagy harmadnap befoltozza a lyukat, ugyanakkor 

közölte a sértettel, hogy addig ne menjen ki a kertbe és ne szurkálja a kutyákat. 

A vádlott a telkén lévő kennelbe elzárhatta volna az ebeket a hiba elhárításáig, 

mégis szabadon hagyta azokat. Másnap, 2018. július 22-én a sértett annak 

ellenére, hogy észlelte a kutyák az ő kertjében tartózkodnak, kiment, hogy 

megöntözze paradicsomait. Ekkor a kutyák megtámadták, földre döntötték és 

a fejétől a lábszáráig több helyen megmarták. A hátsó udvarban 

magatehetetlenül fekvő férfit a másik sértett, a 70 éves felesége húzta ki a 

kapun, miközben az egyik kutya a vádliján őt is megharapta. Az asszony 

értesítette a mentőket és a sértettet kórházba szállították. Az idős férfi a 

sérülések következtében közvetlen életveszélyes állapotba került, életét a 

gyors orvosi segítség mentette meg. 

 

Megjegyzés: 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. 01. 17. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

8.B.56/2019. M. K. A kötelesség 

megszegésére irányuló 

hivatali vesztegetés 

bűntette 

2020. 01. 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 - rendelet által tiltott - mobiltelefont juttasson be 

részére a zárkába. Az őrmester a vádlott felhívását azonnal visszautasította. 

 

Megjegyzés: 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. 01. 17. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.23/2019 

 

S.B. Nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2020. 01. 17. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A néhai későbbi sértett a bűncselekmény idején 70 éves idős asszony volt, 2011-

ben megözvegyült, betegségekkel, időskori demenciával küzdött, ellátta magát, 

de jelentősebb kerti munkák elvégzésére nem volt képes. A vádlott ismerte a 

sértettet látásból, annak fiával gyermekkorukban barátok voltak, így tisztában 

volt azzal is, hogy a sértett módosabb ember. 2018. március 5-én elment a 

sértett házához. A nem bezárt ajtókon bejutott a lakásba, ahol összetalálkozott 

a sértettel és őt legalább 5-7 alkalommal megütött a fején, majd 2-3 alkalommal 

megütötte, vagy megrúgta a mellkasán és a pénzét követelte. Miután a sértett 

elmondta, hogy a padláson, egy bödönben tartja a pénzt, a vádlott a 

konyhapadlón, a hátán fekvő, súlyosan sérült sértett lábait egy a házban talált 

kábeldarabbal, míg a kezeit egy dróttal és egy kendővel összekötözte. Felment 

a padlásra és a bödönben levő kazettából magához vette a sértett 1. 695. 000 

forint készpénzét, majd elhagyta a helyszínt. A sértett rövid idővel a 

bántalmazást követően elhunyt. Másnap reggel rokonai találták meg. A vádlott 

a pénzből legalább 555. 000 forintot átadott az édesanyjának, aki 2018 

márciusban kiegyenlítette a család tartozását a bérbeadónak. A sértettől 

eltulajdonított pénzből a nyomozó hatóság 1.140.000 forintot lefoglalt a 

vádlottól. A sértett a bántalmazás során elszenvedett sérüléseibe halt bele. 

  

Megjegyzés: 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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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 4. emelet 401. tárgyalóterem 

Ügyszám 

17.Fk.6/2019 

 

P.J. + 1 

fő 
Nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette és más 

bűncselekmény 

2020. 01. 17. 10:00 

 

Az ügy lényege: 

  

P. J. I. r. vádlott és fk. H. J. I. II. r. vádlott ismerősök és mindketten Zsámbokon 

laktak. 

2017. október 15-én 1 óra körül I. r. vádlott elindult a szálláshelyéről és egy 

Zsámboki ingatlan ajtajának üvegét egy vascsővel betörte, majd oda bement. A 

cselekményt a házban lakó sértett észlelte és rákiabált a férfira, aki ennek 

hatására eltávozott a helyszínről. 

Ezt követően P. J. céltalanul bolyongott Zsámbokon, majd látta, hogy egy Deák 

Ferenc utcai ingatlanban - ahol a 88 éves sértett egyedül lakott - ég a villany. A 

sértett idős kora miatt rendszeres gondozásra, ápolásra szorult. Az I. r. vádlott 

bemászott a házba és a sértett által használt szobába ment, ahol a vascsővel az 

idős nőt többször fejen ütötte, majd közösült vele. A sértett a bántalmazás 

következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét 

vesztette. 

Az I. r. vádlott ezt követően a házban kutatást végzett, majd a sértett 

környezetében levő ruhaneműt meggyújtotta és reggel 7 óra előtt, ismeretlen 

időpontban távozott a házból és a szállására ment. 

I. r. vádlott, miután hazaérkezett, a vérrel szennyezett ruházatát levette és 

lefeküdt az ágyába.  A kora reggeli órákban I. r. vádlott közölte munkatársaival, 

többek között fk. H. J. I. II. r. vádlottal is, hogy „megölt egy idős nőt”. II. r. vádlott 

erre az I. r. vádlottnak a bűncselekmény elkövetésekor viselt kapucnis felsőjét, 

valamint a cipőjét a kályhába tette, hogy elégesse, azonban nem volt tűzgyújtó 

eszköz nála, így a ruházat megsemmisítésére nem került sor. 

  

Megjegyzés: Zárt tárgyalás. Ítélet várható (nyilvános) 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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