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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

20.B.98/2018 

Cs. A.  Közfeladatot ellátó sze-

mély sérelmére elköve-

tett emberölés bűntette 

és más bűncselekmény  

2019. 03. 04. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

I. 

A vádlott 2000-ben történt nyugdíjba vonulásáig rendőrként teljesített 

szolgálatot, ezt követően biztonsági őrként dolgozott különböző 

munkahelyeken. A vádlott feleségével három gyermeket nevelt, a legkisebb 

folyamatos felügyeletet és gondozást igényelt. A házastársak 2002-ben 

házépítéshez deviza alapú kölcsönt vettek fel. A hitelválságot követően a 

vádlott és családja a közös tulajdont képező ingatlan után a megemelkedett 

törlesztő részleteket nem tudta fizetni, ezért 2010-ben Sopronba költözött és 

megkísérelt megállapodni a kölcsönadó bankkal a ház eladásáról és az 

elszámolásról, ami nem járt eredménnyel. 2014-ben a vádlott felesége anyagi 

okok miatt visszaköltözött a Pest megyei házba, ahova később a vádlott is 

beköltözött, belépett a polgárőrségbe és biztonsági őrként helyezkedett el. 

2011-ben a tartozások miatt végrehajtási eljárás indult a vádlott és felesége 

ellen, ezen felül a végrehajtói iroda ingatlanárverést tűzött ki az ingatlanra. A 

vádlott 2018. május 2-án jelentkezett az inárcsi önkormányzatnál, hogy 

segítséget kérjen a lakhatásuk megoldásával kapcsolatban, illetve ekkor kért 

segítséget a családsegítő szolgálattól is. Az inárcsi kirendeltség családsegítője, a 

későbbi sértett 2013 óta dolgozott ebben a munkakörben. Miután a vádlott 

felvette vele a kapcsolatot, több módon is megpróbált lakhatási lehetőséget 

szerezni a vádlottnak és családjának, segélycsomagot is intézett nekik, azonban 

nem tudott azonnal beköltözhető átmeneti otthont szerezni számukra. A 

vádlott 2018. július 10-én bement a polgármesteri hivatalba és magával vitte a 

végrehajtással kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat. A 

polgármesteri hivatal szociális ügyintézője telefonon egyeztetett a sértettel, aki 

tájékoztatta a kolléganőt arról, hogy a vádlott és családja csak szeptembertől 

költözhet arra a helyre, amit talált nekik, addig viszont a családnak magának 

kell megoldania a lakhatást. Abban maradtak, hogy a vádlott megpróbál helyet 

találni és másnap bemegy a sértetthez egyeztetni. Aznap délután a vádlott 

felesége közölte férjével, hogy azon a héten el fog költözni a gyerekekkel az 

addig közösen használt ingatlanból a rokonaihoz. A vádlott egész éjjel járkált a 

házban, majd 2018. július 11-én reggel 8 óra körül bement a családsegítői 



irodába a sértetthez, aki egyedül dolgozott az épületben. Az irodahelyiségben 

pontosan meg nem határozható okból szóváltásba keveredtek egymással, majd 

a vádlott elővette a táskájából a kihajtva 23 cm hosszú, fanyelű bicskáját, 

melyet rendszeresen magánál tartott és két alkalommal nyakon szúrta a 

sértettet, aki rövid idő alatt elhunyt. Ezt követően átment a közelben levő 

polgármesteri hivatalba és közölte a hivatal szociális ügyintézőjével, hogy 

megölt valakit és hívja a rendőröket.  A vádlott a helyszínen megvárta a 

hatóságot. 

II. 

A vádlott abban az időszakban, amikor rendőrként dolgozott, megszerzett 28 

darab (9 mm Luger) és még 4 db (9 mm Makarov) kaliberjelű töltényt, melyek 

lőszernek minősülnek. Ezen lőszereket nyugdíjba vonulása után nem adta le, 

hanem házában, egy elzárt fegyverkazettában tartotta az engedély nélkül 

tartható gáz-riasztófegyver és a hozzá tartozó töltények mellett. A lőszereket a 

2018. július 11. napján tartott házkutatás során megtalálták. A vádlottnak 

lőfegyver és hozzá tartozó lőszerek tartására engedélye nem volt. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

2019. 03. 05. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK - Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.84/2018 

 

K. Y. 

 

Jelentős mennyiségű kábító-

szerre kereskedéssel elköve-

tett kábítószerrel visszaélés 

bűntette 

2019. 03. 05. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

K. Y. vádlott 2010. május 17-én egy német hatósági jelzéssel ellátott DAF típusú 

tehergépkocsiból és a hozzákapcsolt pótkocsiból álló járműszerelvénnyel a gyulai 

közúti határátkelőhelyen belépett Magyarország területére. A tehergépkocsiban 2 

db táskában 30 db öntapadó fóliával burkolt, török nyelvű újságokkal takart, 

összesen 14.871,47 g tömegű heroin tartalmú port hozott az országba. A heroin 

tartalmú por kábítószer tartalma körülbelül 8653 gramm volt. K. Y. vádlott az 

országba behozott kábítószer átadását 2010. május 18-án a reggeli órákban 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
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Szigetszentmiklós külterületén, az Autópálya Rendőrség mellett található M0 

kamionparkoló és szálloda hátsó parkolójába szervezte meg. Az előzőleg telefonon 

egyeztetett találkozóra D. D. és K. N. érkeztek, akiknek a vádlott a személyautójuk 

csomagterébe átrakta a kábítószert. K. N. ezután elhajtott a helyszínről, a vádlott és 

D. D. rövid megbeszélést követően a tehergépkocsival távoztak a helyszínről. A 

nyomozó hatóság K. N.-t és az időközben a személyautóba felvett D. D.-t Vasad 

külterületén intézkedés alá vonták és a vádlott által átadott, a jelentős mennyiségű 

kábítószert tőlük lefoglalták. A Fővárosi Törvényszék K. N.-t és D. D.-t kábítószerrel 

visszaélés bűntette miatt szabadságvesztésre ítélte. K. Y. vádlottat a bíróság által 

kibocsátott elfogató parancs alapján 2018. március 17-én Azerbajdzsánban elfogták 

és a Magyarország részére a büntetőeljárás lefolytatása céljából 2018. július 23-án 

átadták. 

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

2019. 03. 07. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 521. 

Ügyszám  

16.B.56/2018 

O. A. J. + 1 

fő 

Emberölés bűntettének 

kísérlete és más bűncse-

lekmény 

2019. 03. 07. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

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

ságvesztés büntetését töltötte a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézeté-

ben. 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. Mi-

vel a sértett visszahúzódó természetű volt, és rendszeresen kapott csomag,- 

illetve pénzküldeményt, a vádlottak célpontjává vált. Először szóban inzultál-

ták a sértettet, majd az I. r. vádlott napi három alkalommal, rendszeresen 

megütötte, mindkét combját alkalmanként 10-15 ízben megrúgta és annak 

ellenére, hogy a sértett szívritmus betegségével tisztában volt a sértett nyaki 

ütőereit addig szorította, míg az elájult. Az I. r. vádlott kényszerítette a sértet-

tet, hogy kapcsolatain keresztül különböző márkájú tisztálkodó szereket, élel-

miszereket, pénzösszeget kérjen be a büntetés-végrehajtási intézetbe. Ezek 

összeírásában, nyilvántartásában segédkezett a II. r. vádlott is, akivel együtt 
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élték föl a bekért dolgokat. A sértettnek a nyaki erek leszorításával előidézett 

ájulása a sértettnél közvetett életveszélyes állapot kialakulását okozta, továb-

bá a bántalmazások következtében eltört a sértett orrcsontja, bordái és a 

combizom sérülésével összefüggésben maradandó fogyatékosság alakult ki 

nála. A sérülések tényleges együttes gyógytartama egy-két hónapra tehető. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás tanúkihallgatással, de nem kizárt, 

hogy a bíróság ítéletet hirdet a büntetőügyben 

 

 

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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