
  

 

 

 

 

 

 

 

A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

47. heti Tárgyalási Jegyzéke 
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2022.11.22. és 2022.11.24. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem és földszint 21. 

tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.43/2021 

 

S.J. Tizennegyedik életévét be nem töltött 

személy sérelmére elkövetett 

emberölés 

2022.11.22. 

2022.11.24. 

 

08:30 

08:30 

 

Az ügy lényege: 

 

2003 őszén a vádlott házasságot kötött akkori párjával, akivel közös, illetve korábbi 

kapcsolataikból származó gyerekeiket nevelték. Nem sokkal az esküvőt követően 

a férfi és a nő viszonya megromlott, a terhelt gyakran agresszívan lépett fel az 

asszonnyal szemben, akit bántalmazott is. 

2004 év elején a nő teherbe esett. Mivel a várandósság tünetmentesen és testi 

jelek nélkül zajlott le, így arról a terhelt nem tudott. 

2004. szeptember 24-én, az asszony – aki a férjétől külön szobában aludt – álmából 

riadt fel a szülési fájdalmakra, majd nem sokkal később egy életképes kisfiúnak 

adott életet. Amikor a férfi észrevette a kisbabát, dühös lett, feleségét pedig az apa 

kiléte miatt kérte számon. Ekkor a nő arra kérte, hogy ne bántsa őt és hívjon hozzá 

mentőt. Erre a férfi életveszélyesen megfenyegette az asszonyt, hogy senkinek 

nem szólhat a gyerekről. Később, amikor az asszony a fürdőszobába ment, a 

vádlott textíliákba, illetve egy nejlon szemeteszsákba csomagolta a babát, majd az 

utcán, a lomtalanításkor felhalmozódott hulladék közé rejtette – minderről a 

újszülött édesanyja semmit nem tudott. 

 

Az újszülött holttestét néhány órával később egy szeméttelepen találták meg, 

halálát ellátatlanság, magárahagyottság és kihűlés okozta, továbbá fulladásnak is 

szerepe lehetett benne. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – a 11.24-i tárgyalási napon ítélet 

várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 19-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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2022.11.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.63/2022 

 

B.P.P. Emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2022.11.21. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

I. Megismerkedésüket követően négy évvel 2019-ben a vádlott és a sértett 

összeházasodtak. Kapcsolatukból addigra már három gyermek született. 2016-tól 

kezdve a férfi bántalmazni kezdte a nőt, eleinte ritkábban, majd idővel heti 

rendszerességgel, a jelenteknek pedig gyakran a gyerekek is szemtanúi voltak. 
Viselkedésének hátterében a terhelt tudatmódosító szer használata és 

féltékenysége állt. 

2020. szeptember 29-én a vádlott ismét tudatmódosító szert fogyasztott. Akkor 

már sejtette, hogy a felesége vélhetően várandós és azzal gyanúsította meg az 

asszonyt, hogy más férfiakkal volt együtt. Számonkérése tettlegességig fajult, 

testszerte bántalmazta az asszonyt, akit közben életveszélyesen megfenyegetett. 

Később, a már szinte magatehetetlen sértettet különböző módon megalázta és 

gúnyolódott vele. Mindennek a gyermekei. a másik szobában voltak a fültanúi, 

majd később látták a felismerhetetlenségig bántalmazott édesanyjukat. A nő 8 

napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Orvosi ellátáshoz másnap a kiérkező 

családsegítő munkatársai segítségével jutott. 

Cselekményével a terhelt súlyosan veszélyeztette gyermekei értelmi, érzelmi és 

erkölcsi fejlődését.  

II. Mivel a férfi el akarta kerülni a felelősségre vonást, a féltestvéréhez költözött. 

2020. október 5-én házigazdája apósával italozott. Egy parkban a vádlott kötekedni 

kezdett a sértettel, akit egy alkalommal megütött. Ekkor a két férfi között 

dulakodás alakult ki, a terhelt pedig egy kerékpártárolóról letépett biciklipumpával 

ütötte meg a sértettet. Miután a bántalmazott a földre rogyott, a vádlott újból 

lesújtott rá. A konfliktusnak a sértett helyszínre érkező fia vetett véget. 

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túli sérüléseket szenvedett és 

közvetetten életveszélyes állapotba került. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 19-én 20:00 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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2022.11.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. 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 

2022.11.21. 13:00 

 

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 nő 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. Nő 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 2022. november 19-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
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mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


5 

 

 

 

2022.11.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

12.B.76/2021 

 

T.G. + 

1 fő 

Jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2022.11.21. 

 

9:00 

 

 

Az ügy lényege: 
 

2019 októberében a két terhelt megállapodott abban, hogy kábítószerek 

értékesítéséből keresnek pénzt – mindezt úgy, hogy az amfetamint maguk állítják 

elő. Ehhez azonban egy ingatlanra volt szükségük. Ekkor az I. rendű vádlott egy 

ismerőse elárulta, hogy egy olyan férfitól bérel házat, aki életvitelszerűen az 

Egyesült Államokban tartózkodik. Mivel ebben az időben a bérlőnek börtönbe 

kellett vonulna, a terhelt felkereste a ház tulajdonosát, hogy szívesen rendben 

tartaná az ingatlant, fizetné a számlákat, sőt ki is bérelné. Bár az ingatlan 

bérbeadásába a tulajdonos nem egyezett be, azt elfogadta, hogy az I. rendű vádlott 

vigyázzon az otthonára. 

Ekkor az I. rendű és a II. rendű vádlott amfetamin előállítására és kábítószerek 

értékesítésére rendezkedett be a házban, a tevékenységet pedig 2019 októbere és 

2020 februárja között végezték. 

2020. február 5-én a két férfi csaknem 40 kg amfetamint állított elő, majd a 

kiporciózott drogokat járművükbe tették, hogy értékesítsék azokat. Tervük 

megvalósításának azonban rendőri intézkedés vetett véget. 

Ugyanazon a napon a rendőrök átkutatták a két férfi által használt ingatlant, ahol 

drogok előállításához és értékesítéséhez szükséges eszközöket, valamint 

kábítószereket foglaltak le. 

Később, 2020 júniusában, amikor a ház tulajdonosa Magyarországon tartózkodott, 

további kábítószereket talált az otthonában, amit haladéktalanul jelzett a 

hatóságnak. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 19-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
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2022.11.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

4.B.24/2022 

 

H.R. + 1 

fő 

Nyereségvágyból, védekezésre 

képtelen személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2022.11.22. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

2009 februárjában a sértett letiltatta a bankkártyáját, a nyugdíját pedig 

családsegítő közreműködésével vette föl. 2008 és 2009 között ellene négy 

alkalommal követtek el vagyon elleni bűncselekményt. 

2009 nyarától egy nő kerti munkákat végzett a sértettnél. Az asszony lánya az I. 

rendű vádlott élettársa volt, velük rokoni-ismerősi kapcsolatban állt a II. rendű 

vádlott. 

2009 szeptemberében az I. rendű vádlott és a II. rendű vádlott behatoltak az akkor 

77 éves, leromlott fizikai állapotú és demenciában szenvedő sértett házába azért, 

hogy onnan értékeket tulajdonítsanak el. Amikor bejutottak a lakásba, 

megkötözték és bántalmazták az ott élő idős férfit. Ezt követően átkutatták a házat, 

eltulajdonították a sértett néhány ezer forintos mobiltelefonját, majd a 

megkötözött áldozatukat magára hagyva távoztak a helyszínről. Egy ismerőse 

bejelentése alapján másnap a sértettet kórházba szállították, azonban a férfi a 

szakszerű orvosi ellátás ellenére életét vesztette. 

 Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanúkihallgatás várható 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 21-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
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2022.11.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.Fk.11/2022 

H.A. + 6 

fő  

Tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy felhasználásával kereskedéssel 

jelentős mennyiségre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.11.22. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

A vádlottak rokoni kapcsolatban állnak egymással. 

 

2020 év eleje és 2021 márciusa között az I. rendű vádlott a IV. rendű-, a fiatalkorú V. 

rendű- és a VI. rendű vádlott közreműködésével értékesített „kristály” nevű pszichoaktív 

szert legalább 6 személynek, köztük a III. rendű vádlottnak. Vásárlóikat a terheltek napi 

rendszerességgel szolgálták ki és egy-egy adagért 1500-2000 forintot kértek. 

 

2020. július 8. és 2020. október 5. között az I. rendű vádlott megkérte a II. rendű és a VII. 

rendű vádlottat, hogy a VI. rendű vádlott közreműködésével folytassák a drogok 

értékesítését mindaddig, amíg ő a börtönbüntetését tölti. Ezt a II. rendű és a VII. rendű 

terhelt a nekik meghagyott utasítások szerint meg is tették. 

 

Mindemellett a III. rendű vádlott 2020 júliusától 2021 március közepéig több alkalommal 

szerzett be „kréta” nevű pszichoaktív szert, amelyet részben elfogyasztott, részben több 

személynek továbbértékesített. 

 

Szabadulását követően, 2021. március 16-án az I. rendű vádlottat egy ismerőse autóval 

szállította, útközben azonban a rendőrség ellenőrzés alá vonta őket és a hatóság emberei 

az autóban talált kábítószergyanús anyagot lefoglalták. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgylás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 21-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
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2022.11.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.87/2022 

 

J.L. Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmény 

2022.11.23. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A sértettek unokatestvérek. Korábban a vádlott jó viszont ápolt velük, a három férfi 

egymás közelében lakott. 

2021. június 3-án a két sértett italozott és beszélgetett az egyikük otthona előtt. 

Eközben lépett be az ingatlanra a vádlott, aki korábban alkoholt és kábítószert 

fogyasztott. Amikor bement a kapun, 300 forintot kért az egyik sértettől. Miután a 

férfi nemleges választ adott, a terhelt kezébe adott egy doboz sört, majd elküldte őt 

a háztól. Amikor a vádlott kiment a telekről, a két sértett elindult a lépcsőn fölfelé a 

házba. Közben a terhelt elővett egy kést, majd visszament és az egyik sértettet 

vállon, oldalba, lapockán, majd hasba szúrta. Amikor a másik sértett megpróbálta 

feltartóztatni, a terhelt megvágta a férfi bal kezét, ami után a felek dulakodni 

kezdtek. Ennek során a vádlott megsebesítette a sértett karját és mellkasát, majd 

elszaladt a helyszínről. Mentőt a sértett egyik rokona hívott a sérültekhez. 

 

Mindkét áldozat 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Ugyanakkor az 

egyik sértett esetében életveszélyes állapot is kialakulhatott volna, aminek 

elmaradása a véletlennek, illetve unokatestvére közbelépésének köszönhető.  
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 22-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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, 

 

2022.11.24. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.B.70/2022 

 

T.T. + 1 

fő 

Jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntette és más bűncselekmények 

2022.11.24. 

2022.11.24. 

 

8.30 

9:00 

 

Az ügy lényege: 
 

2019 januárjától az I. rendű vádlott heti rendszerességgel kokaint és marihuánát 

adott el a II. rendű vádlottnak 17.000-20.000 forint/gramm áron. A nyomozás adatai 

alapján a II. rendű vádlott 1 millió forint értékben budapesti és gödi lakosok részére 

terítette a kokaint, az autójából pedig Vácon a 2019. november 5-i rendőri 

intézkedést követően a hatóság 17 gramm kábítószergyanús anyagot foglalt le. 

Ugyanezen a napon más helyszínen az I. rendű terhelt ruházatának átvizsgálásakor 

96 gramm fehér színű kábítószernek tűnő anyagot, illetve 1.189.500 forint készpénzt 

is felleltek a nyomozók. Nem sokkal később a hatóság emberei átkutatták az I. rendű 

vádlott lakóhelyét, olyan bizonyítékokat foglaltak le, amelyek szerint a férfi extasy, 

speed és marihuana típusú kábítószerekkel is kereskedett. 

 

Az I. rendű vádlott az általa a vádbeli értékesítésekkel összefüggésben 10.840.000 

forint bevételre tett szert. 

A II. rendű vádlott az általa a vádbeli értékesítésekkel összefüggésben legalább 

2.660.000 forint bevételre tett szert. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés és első tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 23-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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