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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.44/2018 

H. S. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 
2018. 12. 05. 9.00  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és a sértett a bűncselekményt megelőzően nem ismerték egymást, a 

cselekmény idején ugyanazon a helyen töltötték jogerős fegyházbüntetésüket. A 

vádlott és néhány zárkatársa 2017. június 11-én a fürdőrészlegéhez ment más 

ügy tisztázása végett, amikor is a keresett személyt nem találták ott, viszont 

összetalálkoztak a sértettel, akivel a vádlott társaságában lévő egyik zárkatársnak 

korábbi debreceni raboskodásuk idejéről elszámolási vitája támadt, amiért 

gondolták, hogy elégtételt vesznek a sértetten. A vádlott és társai körül állták a 

sértettet, majd lökdösni kezdték. Egy másik a fürdőben tartózkodó fogvatartott 

szóvá tette mit művelnek, mire őt combon rúgták. Ez alatt a sértett megpróbált 

elmenni a helyszínről, a vádlott azonban észrevette, megütötte, aki ettől a földre 

esett beverte a fejét a talajba és elvesztette az eszméletét. A vádlott és társai 

ekkor értesítették a felügyeletet a történtekről, majd elvitték a sértettet az 

egészségügyi körletre. A koponyaűri vérzés és az agyzúzódás következtében a 

sértettnél közvetett életveszélyes állapot alakult ki. 

 

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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2018. 12. 07. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.65/2017 

H. T.  

 

Nyereségvágyból, aljas 

indokból, különös kegyet-

lenséggel, több emberen, 

a bűncselekmény elhárí-

tására idős koránál fogva 

korlátozottan képes sze-

mély sérelmére elköve-

tett emberölés bűntette 

 

2018. 12. 07. 

 

 

10.00  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott édesanyjával, élettársával, három közös gyermekükkel, valamint 

élettársa édesanyjával lakott együtt. A család nehéz anyagi körülmények kö-

zött élt, annak ellenére, hogy a vádbeli időszakban a vádlott és élettársa is 

rendszeres havi jövedelemmel rendelkezett. 2003-ban a vádlottnál gyógysze-

res kezelést rendeltek el betegsége miatt. A folyamatos anyagi gondok, a több 

pénzintézet felé fennálló sokmillió forintos adósság, valamint a kisebb tarto-

zások az ismerősök és magánszemélyek felé dühössé és elkeseredetté tették 

a vádlottat. 2015 októberére a család minden anyagi tartalékát fölélte. 

A vádlott élettársán keresztül ismerte meg a 81 és 83 éves idős nyugdíjas pe-

dagógus házaspárt, a későbbi sértetteket úgy, hogy a sértettek 2001-ben fel-

hagytak a méhészkedéssel és a méhcsaládokat, illetve a méhészkedéshez 

szükséges felszereléseket eladták a vádlott élettársának, aki kiskora óta is-

merte az idős embereket és eltanulta tőlük a méhészkedés fortélyait.  

A vádlott tisztában volt a sértettek jónak mondható jövedelemviszonyával és 

azzal is, hogy a házaspár már évek óta anyagilag külön gazdálkodott, mert az 

asszony nem nézte jó szemmel a férje jótékonykodásait. A vádlott arról is tu-

domással bírt, hogy a sértetteknek barátaik nem igazán voltak, zárkózott éle-

tet éltek, idegeneket nem engedtek be a házukba, kutyát tartottak és a kapu-

jukat lakattal zárták. A vádlott 2015. október 30-át megelőzően többszöri tele-

fonos egyeztetés után - mely egyeztetések során nyilvánvalóvá vált számára, 

hogy a sértettek nem fogják a vádlottat és családját anyagilag kisegíteni – a 

vádlott utoljára megpróbálta őket meggyőzni, bement a sértettekkel a házuk-

ba azzal a céllal, hogy pénzt kérjen az idős emberektől. Az asszony határozot-

tan elutasította a kérést, mire a vádlott dühbe gurult és kifelé menet felkapott 

egy diótörő kalapácsot, majd azzal lesújtott az idős nő fejére, ezt követően 

még kilenc alkalommal, aki öt percen belül életét vesztette. Ezután visszament 

a konyhába négyszer fejbe verte az idős férfit, aki a bántalmazás következté-

ben 10-20 percen belül belehalt sérüléseibe. Ekkor a vádlott rablógyilkosság 

látszatát keltve, felforgatott mindent a lakásban, majd a diótörő kalapácsot, a 



lakatot és pár ezer forintot magával vitt, majd a tett színhelyéről távozott. Az 

idős emberek holttestét másnap este fedezték föl. 

Megjegyzés: A folytatólagos tárgyaláson vádbeszéd várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.34/2018 

M. P. Különösen jelentős men--

nyiségű kábítószerre elkö-

vetett kábítószer birtoklá-

sának bűntette és más 

bűncselekmény 

 

2018. 12. 07. 9.00  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott Dunakeszin 2016 decemberét megelőzően ismeretlen személytől 18,25 g 

tömegű, legalább 14,01 g tiszta hatóanyag-tartalmú ADB-Fubinaca-t tartalmazó port, 

1,58 g tömegű pszilocibint és pszilocint tartalmazó gombát, valamint ismeretlen 

mennyiségű kokaint szerzett meg és tárolt az ingatlanában. 2016. december 26-án a 

lakásán a megszerzett kábítószerből csekély mennyiségben megkínálta a nála lévő 

18. életévét be nem töltött személyt, aki azt el is fogyasztotta.  

A nyomozó hatóság a vádlott lakhelyén, a cselekmény másnapján a házkutatás során 

a vádlott által korábban megszerzett különösen jelentős mennyiségű kábítószert 

lefoglalta. A 18. életévét be nem töltött személlyel szemben folytatott nyomozást 

megszüntette. 

 

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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