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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2020.11.23-27. 

 

2020.11.24. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám  

20.B.49/2019 

O.M. 

+ 1 fő 

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette 

és más bűncselekmény 

2020.11.24. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

A két vádlott rokonok, akik a férfi vádlott barátnőjével szívességi lakáshasználóként 

tartózkodtak egy idős férfi otthonának egyik szobájában. Mivel a házigazdát egy 

idő után zavarta a vádlottak viselkedése, ezért megkérte az unokaöccsét – a 

sértettet – , hogy küldje el őket. 

2017. október 14-én a sértett elment a nagybátyjához és a ház elhagyására 

szólította fel a vádlottakat. Ezt a vádlottak nehezményezték, a fiatalabb vádlott 

pedig 20.000 Ft lakbért követelt vissza a lakás tulajdonosától. Amikor az idős férfi 

azt állította, soha nem fizettek neki lakbért az ott élők, a pénzt követelő vádlott 

ütésre emelte a kezét, majd dulakodás alakult ki közte és a sértett között. 

Miközben a sértettet bántalmazta, a férfi arra szólította fel a női vádlottat, hogy 

hozzon ki a szobából egy asztallábat, hogy a verekedés során azt is használhassa. 

Ennek az asszony eleget tett. 

Miután a fiatalabb vádlott felhagyott a sértett bántalmazásával, a vádlott-társával 

elhagyta az ingatlant. 

 

A sértett az őt ért bántalmazás következtében nyolc napon túli sérüléseket 

szenvedett és követett életveszélyes állapotba került. 

A vádlott a dulakodás közben nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 
 

Megjegyzés: ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2020. november 23-án 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2020.11.25. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

6.B.78/2019 

K.Zs. Emberölés bűntettének kísérlete 2020.11.25. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott 2018 első felében a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézetben töltötte szabadságvesztés büntetését. A zárkában a vádlotton 

kívül kilenc fogvatartott – köztük a sértett – volt elhelyezve. A sértett 2018. 

július 21-én megtudta, hogy a vádlott felvitt magával a zárkába egy 

fűrészlapot, ezért felszólította, hogy azt tüntesse el, mert a fűrészlap tartása 

fegyelmi vétségnek minősül. Ezt a vádlott zokon vette, ezért amikor egy 

harmadik rabtársuk is bekapcsolódott a felelősségre vonásba, azzal 

dulakodni kezdett. A sértett azonban közéjük lépett és eltolta őket 

egymástól. 

A vádlott ekkor a fiókjából elővette a Büntetés-végrehajtási Intézetben 

rendszeresített, 8,5 cm pengehosszúságú, heggyel nem rendelkező bicskáját 

- melyet korábban kiélezett - és a férfi irányába vágott vele. A sértett, aki nem 

látta, hogy a vádlott mit tart a kezében, előrehajolt, így a vágás az ő fülét 

találta el. A vádlott ezt követően azzal a felkiáltással, hogy „hullazsákba teszlek 

mindkettőtöket!” két alkalommal a sértett nyakának irányába vágott, melynek 

során egyszer a fülét, míg egyszer a nyakát találta el. Majd a sértett a kezével 

kicsavarta a kést a vádlott kezéből. Ezt követően segítséget kértek a 

felügyelőktől, akik a sértettet és a vádlottat is elvezették. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás - szakértői meghallgatás és 

tanúkihallgatás várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2020. november 24-én 12 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2020.11.27. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

8.B.82/2020 

 

Sz.M. Kábítószer-kereskedelem bűntette és 

más bűncselekmények 

2020.11.27. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott a cselekmény idején munkanélküli volt, rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezett, 2017 év végétől szülei és nagyszülei tartották el. Ennek ellenére 

nagyobb mennyiségű készpénzt, valutákat tartott magánál és külföldre is 

rendszeresen utazott, mely arra utal, hogy tényleges jövedelmét illegális úton 

szerezhette be. 
 

2019. augusztus 17-én Pátyon a vádlott bódult állapotban, vezetési képességét 

befolyásoló szer hatása alatt személygépkocsit vezetett, melyben az aznap vagy az 

azt megelőző időszakban értékesítés céljából megszerzett, kábítószernek minősülő 

anyagokat szállított.  
 

A rendőrség a vádlottat közúti ellenőrzés alá vonta és lefoglalta a járműben talált 

extasy tablettákat, valamint a közel 2 millió forint forgalmi értékű kokaint.  

A vádlottól vett vér- és vizeletminta kábítószer fogyasztását mutatta ki, ezáltal a 

vádlott gépjármű bódult állapotban történő vezetésével a KRESZ szabályait is 

megszegte. 
 

A nyomozás során lefoglalt kábítószerek együttes mennyisége meghaladja a 

jelentős mennyiség alsó határát, annak 190 százalékára becsülhető. Ezen felül a 

hatóság összesen közel 400.000 forint értékű készpénzt - forintot és külföldi valutát 

- foglalt le. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanú és vádlotti kihallgatás várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2020. november 26-án 12 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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