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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám 

20.B.15/2019 

 

K. Gy.   Garázdaság bűntette 2019. 04. 30. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

 

A vádlott és a sértett között Pándon az ingatlanok használatával, illetve 

megművelésével kapcsolatban a vádbeli cselekményt megelőzően vita alakult ki. 

2015. június 6-án délelőtt a sértett ismerőseivel mezőgazdasági területen 

rendsodrózást, bálázást végzett, amikor is megjelent a vádlott, kiszállt az autóból 

és közölte a sértettel, hogy onnan egy bálát sem vihetnek el. A sértett 

rákérdezett, hogy miért nem vihetnék el, mire a vádlott a gépjárműje 

csomagtartójához lépett, onnan kivett egy 42 cm pengehosszúságú, 2 mm 

pengevastagságú, jól élezett, tompa pengéjű és sarkos hegyben végződő 

bozótvágó kést és azt két kézzel fogva „meg foglak ölni, ha hozzányúlsz, ma el 

foglak intézni” szavak kíséretében has magasságban nagy erővel a sértett felé 

szúrt. A sértett a szúrás elől oldalra lépett és megpróbálta magától távol tartani a 

vádlottat úgy, hogy két-három alkalommal ököllel megütötte a vádlottat a  fején- 

és vesetájékon, de lefogni nem bírta. Ekkor a vádlott megfogta a machetát és újra 

nagy erővel a sértett felé szúrt köldök magasságában. A penge a sértett lábai 

között ment át. A sértett védekezett, a vádlott a földre esett, majd onnan felkelve 

a bozótvágó késsel együtt beszállt az autójába és elhajtott a helyszínről. A sértett 

sérüléseinek elmaradása a véletlennek, illetve a védekezésének tulajdonítható. A 

vádlott cselekménye azonban olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos 

magatartás volt, amely alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkoztatást és 

riadalmat keltsen. 

 

  

Megjegyzés: Első tárgyalás!  

 

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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MONORI JÁRÁSBÍRÓSÁG alagsor 6-os tárgyalóterem 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69. 

Ügyszám 

10.B.329/2017 

 

K. J.   Kiskorú veszélyeztetése 

és más bűncselekmények 
2019. 04. 30. 13.00. 

 

Az ügy lényege:  

 

A kiskorú gyermek, a későbbi sértett 1997-ben született a vádlott alkalmi 

kapcsolatából. A gyermeket édesanyja nevelte, édesapjával ritkán találkozott, 

közöttük szoros kapcsolat nem alakult ki. 2009 nyarán az édesanya, súlyos 

betegsége miatt a gyermeke nevelésével, gondozásával járó feladatait nem 

tudta ellátni, ezért a sértett az édesapjához került és a továbbiakban a vádlott 

háztartásában – feleségével és két gyermekével lakott – nevelkedett. A 12 éves 

gyermek ettől kezdve anyai ági rokonaival ritkán találkozott, később azonban a 

vádlott a kapcsolattartás lehetőségét már egyáltalán nem biztosította; a 

gyermek egyéb családi kapcsolatok híján kiszolgáltatott helyzetbe került, csak a 

vádlottra számíthatott. A vádlott 2010-től kezdődően a gyermekét verbálisan és 

tettleg is folyamatosan bántalmazta. 2010. és 2015 februárja között időszakban 

a vádlott napi szinten bántalmazta a kisfiút kézzel, valamint nagyobb erővel, 

különböző eszközökkel – fakanál, szíj, bot, ostor, vasvilla-nyél –, melyek több 

ízben több ízben állt orvosi kezelés alatt, amelyek büntetőjogilag meghaladták a 

8 napos gyógyulást. Ezek mellett kihasználta a gyermek kiszolgáltatott helyzetét, 

őt akarata ellenére, dolgoztatta a ház körül, valamint a tanyán, ahol 

állattenyésztéssel foglalkozott az iskolai foglalkozások előtt, a kora reggeli 

óráktól, majd a tanítást követően 23,00 óráig, a sértett takarított a lovak, nyulak 

után, fát vágott, szénát gyűjtött, egyéb mezőgazdasági munkákat végzett a 

vádlottnál dolgozó munkásokkal együtt. A vádlott a sértett iskolai feladatainak 

elvégzéséhez, az egészséges testi fejlődéshez szükséges pihenő időt nem 

biztosította, amikor a vádlott nem volt megelégedve a sértett által elvégzett 

munkával, őt bántalmazással büntette. A vádlott által okozott bántalmazások 

sérülések nyomait a sértett tanárai, társai is észlelték az iskolában. A sértett 

viszont tartva az újabb veréstől titkolta a sérülések keletkezésének 

körülményeit, a vádlottal megbeszélt történeteket adott magyarázatul az ellátó 

orvosoknak, tanároknak. Testnevelés órákon nem öltözött a társaival együtt. 

Amikor a ház, vagy az állatok körül több munkáskézre volt szükség, vagy a friss 

bántalmazás nyomai a vádlott megítélése szerint erőteljesebben látszottak a 

sértetten, a vádlott a gyermeket nem engedte iskolába, különböző indokokkal 

kellett a sértettnek igazolásokat szereznie.  

 

Az utolsó bántalmazás alkalmával 2015. február 22-én a vádlott hajnal két 

órakor otthonukban felélesztette a sértettet és kérdőre vonta, miért nem 

takarított ki a nyúlketrecnél, szóvá tette azt is, és miért nem fürdött meg. A 

kimerült sértett, aki tartott az újabb bántalmazástól, dadogni kezdett, mire a 



vádlott ingerült lett, a kialakult szóváltás során több ízben megütötte a gyermek 

karját és fejét egy kb. 5cm vastag, kb. 70 cm hosszú nyújtófával, ami eltörött az 

ütlegelés során. A sértett megkísérelt kimenekülni a konyhából, azonban a 

vádlott elállta az útját, a konyha ajtaját bezárta, a kulcsot zsebre téve magához 

vett egy fakanalat, amivel addig folytatta a sértett ütlegelését, amíg a fakanál 

eltört, majd egy ostorral tovább ütlegelve a sértettet, testszerte több ízben el is 

találta őt. Végül a vádlott felhagyott a bántalmazással; amikor elment aludni, a 

sértett elhagyta az ingatlant és rendőri segítséget kért. 

  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás – 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/ 

 

 

 

2019. 05. 02. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám 

20.B.28/2018 

 

T. Gy. Cs.  Közveszélyokozás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 05. 02. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott a vádbeli időszakban egy kft. tehergépkocsi-vezetőjeként 

dolgozott. 2015. szeptember 11-én fuvarfeladatot látott el Gyálon egy 

nagyáruház telephelyén. Szintén ezen a telephelyen a vádlott bejutott egy 

a sértett tulajdonát képező Volvo típusú, több mint 10 millió forint értékű 

nyergesvontató vezetőfülkéjébe és az ott található éghető anyagokat 

ismeretlen módon meggyújtotta. Ezután a kamionjával a helyszínt a 

kilépést megelőző szükséges adminisztráció nélkül elhagyta. A tűz 

következtében a nyergesvontató teljesen kiégett. A vádlott által keltett 

tűzzel veszélyeztetett további 7 db nyergesvontatót, melyek összértéke 

109.549.116 forint. A tűz továbbterjedését a telephely alkalmazottai és a 

katasztrófavédelem akadályozta meg.  

  

Megjegyzés: Ítélet várható!  
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Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2019. 05. 03. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.87/2018 

V. I. A. + 3 fő  Jelentős mennyiségű  

kábítószerre elkövetett  

kábítószer-kereskedelem  

bűntette 

 

2019. 05. 03. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és II. r. vádlott 2016 nyarán megállapodtak abban, hogy egy Pest megyei 

településen az I. r. vádlott által használt ingatlan területén álló épületben és 

pincében, mesterségesen kiépített körülmények között, kereskedelmi 

szándékkal Cannabis Indica növényt termesztenek. Az ehhez szükséges 

anyagokat, berendezéseket, tápokat és magokat az I. r. vádlott szerezte be, míg 

a két ültetvény gondozását unokatestvére, a II. r. vádlott végezte. Ennek 

termését egymás között megosztották. Az I. r. vádlott a terméséből 

rendszeresen, adott el marihuánát III. r. vádlottnak és a növényeket helyben, 

illetve egy Budapesten bérelt, valamint a IV. r. vádlott által használt szintén 

budapesti lakóingatlanban, zsákokban tárolta. A IV. r. vádlott tisztában volt 

vele, hogy a marihuánás zsákokat I. és II. r. vádlottak megőrzésre adták át neki, 

amelyekből az I. r. vádlott 2017 tavaszán egy zsákot elvitt. A másik zsákot a IV. 

r. vádlottnál 2017. május 23-án, a rendőrség által tartott házkutatás során úgy 

találták meg, hogy azt megpróbálta a rendőrök elől a szomszédos erkélyre 

átdobni. A III. r. vádlott 2016 decemberétől hosszabb időn keresztül, de 

legalább 24 alkalommal 1800 Ft/ gr áron vásárolt az I. és a II. r vádlottak által 

termesztett marihuánából. Ez heti 50 gramm nagyságrendet számolva 1200 

gramm, melynek piaci értéke 2.400.000 Ft. A III. r. vádlottnál – ugyanezen a 

napon – a nyomozó hatóság által az ingatlanokon lefoglalt összesen 320 tő 

cannabis Sativa várható és a már leszüretelt termés, megközelítőleg 8 

kilogramm, mintegy 16. 000.000 Ft forgalmi értékű kábítószer volt, illetve ezen 

felül zöld színű, kábítószergyanús növényi törmelékeket is felleltek a rendőrök. 

Az I. és II. r. vádlottak által működtetett ültetvényről lefoglalt kábítószer, az élő 

Cannabis Sativa L. egyedeknél, az egyedszám, illetve a növényi anyagokban 
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megállapított totál THC tartalom, a kábítószer jelentős mennyiségének alsó 

határát meghaladják. 

 

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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