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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.73/2017 

K. J. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 
2018. 10.17. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és a kiskorú sértett kiskunlacházi lakosok. Közöttük a vádbeli napot 

megelőzően személyes konfliktus nem volt, azonban a vádlott nem szerette a 

sértett társaságát, őt „balhés kisebbségieknek” tartotta. 2016. június 24-ről-25-re 

virradó éjszaka a vádlott a helyi kocsmában tartózkodott barátaival, ahol szeszes 

italt fogyasztott. A kiskorú sértett barátaival és rokonaival aznap este szintén a 

kocsmához közel, az utcán állva beszélgettek és sört ittak. A két társaság tagjai 

között később veszekedés, lökdösődés támadt illetőleg a résztvevők néhány alka-

lommal meg is ütötték egymást. A vádlott egy söröskorsóval a kezében szintén 

kiment a kocsma elé és egy ideig nem avatkozott a konfliktusba, azt közelről 

szemlélte. Ennek során végignézte, ahogy a kiskorú sértett egy másik emberrel 

dulakodik, majd amikor az a sértettől eltávolodott, a vádlott a kezében levő sö-

röskorsót egy-másfél méter távolságból oldalról nagy erővel a sértett fejéhez hají-

totta. A sértett fején a korsó darabokra tört, a sértett pedig a földre zuhant és 

rövid időre elvesztette az eszméletét.  

A vádlott 1 óra 3 perckor értesítette a rendőrséget és a mentőket a verekedés 

tényéről és arról, hogy sérült van a helyszínen, de a mentők kiérkezéséig a sértet-

tet barátai a kórházba vitték, ahol életmentő műtétet hajtottak végre rajta. 

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható! 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – IV. emelet 401. tárgyalóterem 

Ügyszám  

13.B.68/2018 

B. L. Jelentős mennyiségű kábí-

tószerre elkövetett kábító-

szer-kereskedelem bűntet-

te 

2018. 10. 17. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott akkoriban természetgyógyászattal foglalkozott, masszőrként, valamint 

takarítóként végzett alkalmi munkákból élt és vendégeinek kezdte el értékesíteni 

az általa termesztett kannabiszt, amelyet budapesti és nagykátai ingatlanokon 

nevelt az interneten tanult módszerekkel. 2014-ben a „varázs gomba” nevű szer-

hez Hollandiából szerezte be az oltófecskendőt, melyet sterilizált táptalajba oltott 

és így növesztette a „varázs gombát”.  Eleinte csak saját fogyasztásra termesztett, 

később az ismerősei részére 1.500 Ft/g, majd 2.000 Ft/g áron értékesítette a ter-

mékeket. A 2017. július 6-án a vádlottól a nyomozóhatóság által lefoglalt kábító-

szerek büntetőjogi értelemben vett összesített mennyisége meghaladta a jelen-

tős mennyiség alsó határát és meghaladta a különösen jelentős mennyiség alsó 

határát is. A harmin a Btk. alkalmazásában új pszichoaktív anyagnak minősül. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám 

16.B.100/2017 

 

K. B. Előre kitervelten, 

különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette  

2018. 10. 17. 10.00. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott a középiskola elvégzése után szüleivel lakott egy Pest megyei 

településen. Nagyapja tehenészetében dolgozott. Szeszes italt nem 

fogyasztott, heti több alkalommal azonban biofüvet szívott. A bűncselekmény 

elszenvedője a sértett, akivel a vádlott még az általános iskolából ismerték 

egymást. A vádlottnak tetszett a lány, szeretett volna járni vele, de az 

elutasította. A sértett különórákra járt Budapestre, ahonnan a vádlott – akivel 

továbbra is kapcsolatban maradt – alkalmanként hazahozta. A vádlott előzőleg 

az iPad készülékére letöltött 6 videót, melyeken nőket kínoztak. 2016. március 

4-ről 5-ére virradóra a sértett és a vádlott SMS váltást követően megbeszélték, 

hogy a vádlott a munka után elmegy a sértettért Pestre. A vádlott magával vitt 

egy 9 cm pengehosszúságú vadásztőrt és eldöntötte, hogy megvalósítja a 

videó felvételeken látottakat. A település határába érve hajnali 5 óra körüli 

időben, a vádlott egy erdős részen az autót leállította és a sértettet nagyobb 

erővel többször megszúrta, aki perceken belül az életét vesztette. A vádlott a 

bűncselekmény után a holttestet egy aljnövényzettel benőtt területen, a kést 

pedig a garázs kéményében rejtette el.   

  

Megjegyzés: Perbeszéd és ítélethirdetés várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2018. 10. 19. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 521. 

Ügyszám  

16.B.56/2018 

O. A. J. + 1 fő Emberölés bűntettének 

kísérlete és más bűncse-

lekmény 

2018. 10. 19. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

I. és II. r. vádlottak büntetett előéletűek. A sértett 2014 decemberétől szabadság-

vesztés büntetését töltötte a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében. Ezen 

időszakban több zárkában tartózkodott. 2015 februárjától- májusáig egy zárkába 

került a vádlottakkal, akikkel korábban nem ismerték egymást. A zárkában több 

rabtárssal együtt voltak, de a vádlottak voltak a hangadók. Mivel a sértett vissza-

húzódó természetű volt, és rendszeresen kapott csomag,- illetve pénzkülde-

ményt, a vádlottak célpontjává vált. Először szóban inzultálták a sértettet, majd 

az I. r. vádlott napi három alkalommal, rendszeresen megütötte, mindkét comb-

ját alkalmanként 10-15 ízben megrúgta és annak ellenére, hogy a sértett szívrit-

mus betegségével tisztában volt a sértett nyaki ütőereit addig szorította, míg az 

elájult. Az I. r. vádlott kényszerítette a sértettet, hogy kapcsolatain keresztül kü-

lönböző márkájú tisztálkodó szereket, élelmiszereket, pénzösszeget kérjen be a 

büntetés-végrehajtási intézetbe. Ezek összeírásában, nyilvántartásában segédke-

zett a II. r. vádlott is, akivel együtt élték föl a bekért dolgokat. A sértettnek a nyaki 

erek leszorításával előidézett ájulása a sértettnél közvetett életveszélyes állapot 

kialakulását okozta, továbbá a bántalmazások következtében eltört a sértett orr-

csontja, bordái és a combizom sérülésével összefüggésben maradandó fogyaté-

kosság alakult ki nála. A sérülések tényleges együttes gyógytartama egy-két hó-

napra tehető. 

 

Megjegyzés: Első tárgyalás 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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