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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.53/2017 

T. A. + 4 fő  

 

Tizennyolcadik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett kerí-

tés bűntette és más  

bűncselekmények 

 

2019. 04. 24. 8:30 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r. vádlott és a kiskorú sértett 2015-ben egy közös ismerősükön keresztül 

találkoztak egymással. Az egyébként gyermekotthonban élő – folyamatos szö-

késben lévő – sértett beleszeretett az I. r. vádlottba és az I. r. vádlotthoz és 

annak rokonaihoz költözött Örkénybe. A családban az I. r. és V. r. vádlottak 

féltestvérek, III. r. vádlottal unokatestvérek. A vádlottak annak ellenére, hogy 

tudták, hogy a sértett még nem töltötte be a 18. életévét - a sértettet annak 

beleegyezésével - 2015 szeptemberétől Budapesten, az M51-es műút egyik 

benzinkútjához kiállították dolgozni. A sértett a vádlottak felügyelete mellett 

ezt a tevékenységet kb. egy hónapig több helyszínen folytatta, majd az V. r. 

vádlott felvetésére miszerint regisztráljanak egy különböző szexuális szolgálta-

tásokat hirdető Internetes oldalra, beleegyezett, hogy oda meztelen fotóit fel-

töltsék. A sértett a hirdetésre jelentkező személyeknek pénzért szexuális szol-

gáltatást nyújtott az I. r. vádlott lakhelyén. Az I. r. vádlott minden alkalommal 

elvette a sértett keresetét és azt teljes egészében a saját céljaira fordította. I. r. 

vádlott ismerőse II. r. vádlott 2015 októberében a sértettet megtévesztve, arra 

kérte őt, hogy menjen el IV. r. vádlottal annak dorogi házába azzal a céllal, 

hogy megszerezze tőle a pénztárcájában tartott, nagyobb mennyiségű kész-

pénzét. A II. r. vádlott által a lopásra rávett sértett önként távozott IV. r. vádlot-

tal, de valójában, II. r. vádlott – vádlott-társai tudtával - 35 ezer Ft-ért eladta a 

sértettet IV. r. vádlottnak. A sértett, aki IV. r. vádlott lakhelyén szembesült az 

adás-vétellel nem mehetett ki a házból, rendszeresen mezőgazdasági munká-

kat kellett végeznie, IV. r. vádlott megverte és az élettársa tudtával, napi 2-3, 

utolsó alkalommal erőszakkal közösült a sértettel. A sértett apja ebben az idő-

szakban semmit nem tudott a lányáról, ezért a Facebook-on kerestette. Miu-

tán IV. r. vádlott tudomást szerzett erről, a lányt hazaküldte. A sértett a szülei-

vel feljelentést tett a helyi rendőrkapitányságon, ezután visszakerült a nevelő-

otthonba, azonban többször is visszaszökött az I. r. vádlotthoz, ahol a prosti-

túciós tevékenységet a korábbival azonos módon, 2015 november végéig foly-

tatta, majd ezt követően az I. r. vádlott egyik ismerősén keresztül Bécsbe távo-

zott, ahol szintén prostituáltként dolgozott. 



Megjegyzés: Ítélet várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK - Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

11.B.70/2018 

 

T. Gy. 

 

Súlyos testi sértés bűntette 2019. 04. 24. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2015. június 16-án este hat körüli időben bement ismerőse albertirsai 

otthonába, mert azt feltételezte, hogy ott tartózkodik egy közös ismerősük is. A 

keresett személy nem volt az ingatlanban, ellenben a sértett igen, aki az indulatos 

állapotban lévő vádlottal közölte, hogy nincs a lakásban az illető, mire a vádlott 

hangosan kiabálni kezdett vele, majd megütötte a sértett tarkóját, ököllel kétszer 

arcon ütötte. A sértett az ütések következtében nekiesett a falnak, onnan a 

kövezetre zuhant. A vádlott ezután többször megrúgta a sértett bal oldalát és 

combját, majd kézzel a sértett mellkasára ütött, ezután elment a lakásból. A 

bántalmazás következtében a sértettnél az arc mindkét oldalán lágyrész zúzódás, a 

szemtájékok környékén lágyrész bevérzés keletkezett, a sértett a bal comb 

zúzódásán túl, a jobb oldali rostacsont törését is elszenvedte. 

 

Megjegyzés: Ítélet várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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2019. 04. 25. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.57/2018 

H. M. B. + 1 fő Tizennyolcadik életévét be nem 

töltött személy sérelmére  

azonos alkalommal, egymás 

cselekményéről tudva, többek 

által elkövetett szexuális  

erőszak bűntette 

és más bűncselekmények 

2019. 04. 25. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A fiatalkorú I. r. javítóintézeti nevelés alatt álló és a büntetett előéletű II. r. vád-

lott a vádbeli időszakot megelőzően 2016 októberében került az EMMI Aszódi 

Javítóintézetébe, míg a kiskorú sértett ugyanezen év decemberében. 2017. 

augusztus 4-én, az esti órákban, a lefekvést követően, az I. r vádlott és a sér-

tett beszélgettek. Később hozzájuk csatlakozott a II. r. vádlott is. A vádlottak 

elhatározták, hogy az éjszakás felügyelőtől ellopják a nála lévő Chemotox-

flakont, mivel be akarták lehelni a rovarírtó gázát. Az I. r. vádlott kihasználva az 

alkalmat az éjszakás felügyelő táskájából eltulajdonította a flakont és a II. r. 

vádlottal - a sértettől elvett egyik törülközőn keresztül – szívták a gázt, mely-

nek következtében mindketten elbódultak. Ezek után a vádlottak egy törülkö-

zővel hátra kötötték a sértett kezeit, egy másikkal a száját kötötték be, majd 

ököllel ütni kezdték annak fejét, illetve testszerte rugdosták. A kiskorú sértett 

bántalmazásával rövid időn belül felhagytak, de a sértettet nem engedték el-

menni, őt továbbiakban szexuális bűncselekmények végeztetésére kényszerí-

tették. Ezt követően a vádlottak újra szívtak a flakonból és megint ütötték, rúg-

ták, illetve meg is fenyegették a kiskorú sértettet, hogy ha beszélni mer a tör-

téntekről, újból megverik. A vádlottak szóltak az ügyeletes felügyelőnek, hogy 

hívjanak mentőt a sértetthez, mert ő szívott a tőle ellopott rovarírtó flakonból. 

A sértett félelmében a sérelmére elkövetett bűncselekményeket több mint egy 

hónappal később jelezte írásban a javítóintézet vezetésének. 

 

Megjegyzés: Ítélet várható! 

 

 

Információ: 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK - Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.84/2018 

 

K. Y. 

 

Jelentős mennyiségű kábító-

szerre kereskedéssel elköve-

tett kábítószerrel visszaélés 

bűntette 

2019. 04. 25. 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 

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: Ítélet várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám 

8.B.8/2019 

 

U. Z. +1 fő 

 

Kereskedéssel elkövetett 

kábítószer kereskedelem 

bűntette 

2019. 04. 25. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott ismeretlen helyen, egy becenéven ismert személytől, továbbértékesítés 

céljából többféle kábítószert szerzett meg és 2017 augusztusa és novembere között 

több alkalommal adott el speedet és marihuánát több személynek. A vádlott 

lakásán és a pincében tárolt szerszámosládából, a fagyasztószekrényből és a 

hűtőszekrény mélyhűtő részéből a nyomozó hatóság marihuánát, kokaint, alfa PHP-

t, DMC-t, Pentedront, MDMA-t, LSD bélyeget, Amfetamint foglalt le, melyek piaci 

értéke összesen 4.603.390 forint volt. A házkutatáskor a kábítószer porciózásához 

szükséges digitális mérleg, nylon tasak, illetve a hűtő oldalára akasztott zsákból, 

pénzcsipesszel kötegekben összefogott bankjegyek összesen 976.000 forintnyi 

készpénz, a bútorzat fiókjából, a garázsból további, a kábítószer értékesítéséből 

származó bankjegyek kerültek elő. Az I. vádlottnál a kábítószer gyorsteszt pozitív 

eredményt mutatott. A II. r. vádlott, 2017 és 2018 folyamán, több alkalommal, de 

legalább 5-10 esetben vásárolt saját fogyasztásra marihuánát az I. r. vádlottól, 

illetve előfordult, hogy a II. r. vádlott által az I. r. vádlottnál végzett munka 

ellenértékét részben, vagy egészében az I. r. vádlott kábítószerrel honorálta. Az 

eljárásba bevont igazságügyi vegyészszakértő szakvéleménye alapján az I. r. 

vádlottól lefoglalt anyagok kábítószernek, az alfa PHP és a DMC új pszichoaktív 

anyagnak minősülnek. A lefoglalt bűnjelek kábítószer tartalma meghaladja a 

különösen jelentős mennyiség alsó határát, annak legalább 100, 8 % és 113,58% -a 

közötti érték. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

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

Ügyszám 

16.B.9/2019 

 

B. E. Közfeladatot ellátó 

személy sérelmére, 

felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 04. 25. 08.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2018. július 19-én az esti órákban, otthonában elhatározta, hogy 

nagy mennyiségű készpénzt szerez úgy, hogy a Nagymaros-Visegrád 

vasútállomáson a jegypénztárost késsel fenyegetve a bevétel átadására 

kényszeríti őt. A vádlott abban bízott, hogy legalább egymillió forintot talál 

a pénztárban. 

A vádlott ezért fekete hosszúnadrágot és kapucnis fekete felsőt húzott, 

valamint magához vett egy kb. 30 cm-es hosszúságú konyhakést és egy 

fekete, rövid ujjú pólót, utóbbit azért, hogy azt az arca elé kötve álcázza 

magát. A vádlott ezen túlmenően a cselekményt követően a menekülés 

megkönnyítése érdekében váltóruhát is összekészített és azt a Duna-parton 

elrejtette. Ezután az állomás épületéhez ment és figyelte, hogy a munkaidő 

végén mikor hagyja el a jegypénztáros a helyiséget.  

A sértett éjszaka 11 óra körül készült hazamenni. A vádlott ekkor– a 

kapucniját mélyen a fejébe húzva, arcát a pólóval takarva - hátulról erősen 

megmarkolta a sértett vállát, a kést fenyegetően a sértett mellkasa előtt 

tartva, betaszigálta őt a jegypénztárba, majd eltorzított hangon többször 

felszólította, hogy „Nyissa ki a széfet és adja oda a pénzt!”. A sértett erre 

közölte a vádlottal, hogy nincs pénz a széfben, Mikor a vádlott meglátta,  

hogy a széf nyitva van és csakugyan üres, odalépett a pénztári íróasztalhoz, 

kiszakította a pénztárfiókot és abból elvitte az ott lévő 31.000, -forintot, 

majd futva elhagyta az állomás épületét. A sértett segítséget kért, az akkor 

az állomásra beérkező vonat mozdonyvezetőjétől. A vádlott a bűntett után 

az elkövetéshez használt ruhákat és kést a folyóba dobta. Az elvitt pénzt 

felélte, ezzel 31.000,-forint kárt okozva a MÁV-Start Zrt.-nek, amely nem 

térült meg. 

  

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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2019. 04. 26. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.78/2018 

T. F. Jelentős mennyiségű kábító-

szerre, kereskedéssel elköve-

tett kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

 

2019. 04. 26. 

 

9.00  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott, 2015-2016 években a bevallott jövedelmén túlmenően, többször 

ismeretlen forrásból eredő 2 millió forintot fizetett be a számlájára, majd 2017-

ben megvásárolt egy Pest megyei ingatlant, ahol nem meghatározható 

időponttól kezdve, három generációs, önfenntartó kenderültetvényt hozott 

létre abból a célból, hogy a kábítószer tartalmú növényeket ismeretlen 

személyeknek értékesítse. A nyomozó hatóság a 2017. július 13-i helyszíni 

szemle során lefoglalt 18 db., nagy és 164 db., kezdeti növekedési periódusban 

lévő növényt, 25 db. gyökeres szárcsonkot, tehát már egy korábbi termésből 

származó leszüretelt egyedet és 9 db. virágzás állapotában lévő kender 

növényt. Az ingatlanon összesen 216 tő kábítószergyanús növényt találtak, 

valamennyi egyede Cannabis sativa, mely a Btk. vonatkozó paragrafusa alapján 

kábítószernek minősül. Az Igazságügyi Vegyészszakértői vélemény a 

növényekből vett minta alapján az ültetvény teljes leszüretelése estén, a 

megszerezni kívánt termést 7560 grammra és megközelítőleg 15 millió forint 

értékre becsülte. Az ingatlanban 1 csomag kokaint tartalmazó fehér port is 

lefoglaltak a nyomozók. 

 

Megjegyzés: Szakértői meghallgatás várható, illetve nem kizárt az 

ítélethirdetés 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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