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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám 

20.B.15/2019 

 

K. Gy.   Garázdaság bűntette 2019. 05. 14. 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/ 

 

 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


2019. 05. 15. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.21/2019 

K. D. L. Életveszélyt okozó gondat-

lanságból elkövetett súlyos 

testi sértés vétsége 

 

2019. 05.15. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott, aki a 2016-ban született sértett rokona, 2018. június 24-én délután, egy 

gyömrői családi összejövetelen a sértett otthonában jelen volt és az udvaron játszott 

a gyerekekkel, a délután folyamán a sértettet többször a nyakába ültette. Az esti 

órákban a vádlottat ismét kihívták játszani az udvarra, ahol a 4 éves ott tartózkodó 

másik gyermek elesett. A vádlott a nyakában a sértettel el akarta kapni a gyermeket 

esés közben, ezért elengedte a nyakában ülő sértettet, aki kizuhant a nyakából és 

nagyobb erővel a földre esett. A gyermekek sírva mentek be édesanyjukhoz. A sértett 

homlokán jól látható sérülés keletkezett. Az anya megkérdezte a vádlottat, hogy mi 

történt, aki azt válaszolta, hogy nem látta a sérülés keletkezési körülményeit, azt 

feltételezi, hogy a két gyermek egymásnak szaladt. Az édesanya kifejezetten 

rákérdezett arra, hogy a gyermek nem esett-e ki a vádlott nyakából, azonban ezt a 

vádlott tagadta. A sértettet szülei még aznap este kórházba szállították. A sértett a 

sérülés következtében közvetlen életveszélyes állapotba került, melyet az időben 

elvégzett szakszerű orvosi beavatkozás hárított el. A sérülések büntetőjogi 

gyógytartama ténylegesen 4-6 hétre tehető. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés, nem kizárt az ítélethirdetés. 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2019. 05. 16. 

 

 

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. 05. 16. 

 

13.00  

 

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: Ítélet 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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2019. 05. 17. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.11/2018 

K. Cs.+ 1 fő Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 05. 17. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak egymással baráti kapcsolatban álltak. A II. r. vádlott egy alkalommal, 

egy nappal a rablás előtt a sértettnél volt vendégségben. 2017 februárjában a vád-

lottak elhatározták, hogy elmennek a sértetthez pénzt és italt szerezni. Kinyitva a 

bejárati ajtót felmentek az emeleten alvó sértetthez, akinek a fejére a II. r. vádlott 

egy takarót dobott. Mindkét vádlott elkezdte ütni a sértettet miközben egyikük a 

pénzét követelte. Ezután, a sértett elmondta, hogy a pénzt a garázsban egy sza-

tyorban tartja. Mire a vádlottak fenyegetések közepette a sértett szemét egy sállal 

bekötötték és levezették őt a garázsba. A vádlottak nagyobb mennyiségű készpénzt 

zsákmányoltak, majd folyamatosan ütlegelték a sértettet és közölték vele elmennek 

a másik lakhelyére és onnan is elhozzák a többi pénzt. A sértett elmondta, hogy a 

folyószámlán tartja a többi pénzét. A vádlottak utalás útján további 1 millió forintot 

követeltek, illetve felszólították a sértettet, ne vegye le a szeméről a sálat, amíg ők 

el nem távoznak. A vádlottak a cselekmény közben további 14 ezer forintot, 7. 500 

Ft. értékű mobiltelefonokat, egy 5. 000 Ft értékű karórát, egy hősugárzót és 4 üveg 

bort tulajdonítottak el a házból. A közelben lakók értesítették a mentőket és a 

rendőrséget. A bántalmazás következtében közvetett életveszélyes állapot alakult 

ki. 

 

Megjegyzés: Folytatólagos 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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