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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.87/2018 

V. I. A. + 3 fő  Jelentős mennyiségű  

kábítószerre elkövetett  

kábítószer-kereskedelem  

bűntette 

 

2019. 06. 03. 

 

13.00  

 

Az ügy lényege:  

 

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

településen az I. r. vádlott által használt ingatlanban 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 részéből 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 rendszeresen vásárolt a vádlottak által termesztett 

marihuánából. Nagyságrendileg 2.400.000 Ft. értékben. A III. r. vádlottnál a 

nyomozó hatóság által az ingatlanokon lefoglalt mintegy 16. 000.000 Ft 

forgalmi értékű kábítószer volt. Az I. és II. r. vádlottak által működtetett 

ültetvényről lefoglalt kábítószerek a jelentős mennyiség alsó határát 

meghaladják. 

 

Megjegyzés: Ítélet várható! 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


 

2019. 06. 04. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Első emelet 118. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.106/2017 

B. E. + 1 fő Különös visszaesőként 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

 

2019. 06. 04. 08.30. 

 

Az ügy lényege: 

 

Az I. és a II. r. vádlottak testvérek, a sértettnek unokatestvérei. A cselekményt 

megelőzően a sértett és a vádlottak baráti viszonyban álltak egymással. A 

sértett és a vádlottak élettársai a bűncselekmény idején prostituáltként 

dolgoztak. 2016. február 29-én a délutáni órákban a II. r. vádlott élettársa az 5-

ös főút mellett állva kínált szexuális szolgáltatást, amikor összetalálkozott a 

sértett élettársával, akit elzavart az útról, mert konkurenciát jelentett a számára. 

Később a sértett az elzavart élettársával együtt tért vissza a helyszínre. 

Időközben az I. r. vádlott barátnője is odajött, a felek között durva szóváltás 

alakult ki. 

Az I. és II. r. vádlottak barátnőik révén értesültek a történtekről, majd elmentek 

a sértett édesanyjához, hogy a sértettel tisztázzák a vitás kérdéseiket. A sértett 

nem volt otthon, így az I. r. vádlott a sértett beleegyezésével, a vádlott 

testvérének házába szervezte meg a találkozót. A sértett a barátnőjét az 

autóban hagyva bement a házba, ahol a vádlottakon kívül még rokonok is 

tartózkodtak. Az I. r. vádlott felelősségre vonta a sértettet korábbi 

viselkedéséért, melybe a II. r. vádlott is bekapcsolódott. A sértettnek a házból 

való kimenekülését az I. r. vádlott akadályozta meg oly módon, hogy egy 

snitzert szegezett a földön fekvő sértett torkának és azt kiabálta, hogy elege van 

belőle és megöli őt. A sértett védekezett és megsérült a keze, de kimenekült a 

lakásból, majd barátnőjével elhajtott a helyszínről. A II. r. vádlott szintén 

távozott a házból, az ott maradók pedig eltüntették a dulakodás nyomait. Az I. r. 

vádlott többször megvágta, vagy megvágatta magát valakivel, testvére pedig 

bejelentést tett arról, hogy megvagdosták az öccsét, ugyanakkor közölte, hogy 

nem ismeri az elkövetőt. A sértett az édesanyjához hajtott, aki szintén mentőt 

kért. A mentők a sértettet és I. r. vádlottat is kórházba szállították. 

 

Megjegyzés: Védői perbeszéd és ítélet várható! 

 

 

Információ: 

 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 



sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám 

20.B.28/2018 

 

T. Gy. Cs.  Közveszélyokozás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 04. 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 

meggyújtotta. Ezután a kamionjával a helyszínt a kilépést megelőző 

szükséges adminisztráció nélkül elhagyta. A tűz következtében a 

nyergesvontató teljesen kiégett. A vádlott által gyújtott 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!  

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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2019. 06. 05 és 06. 07.  

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. em. 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.86/2018 

T. Gy. Jelentős mennyiségű kábí-

tószerre, kereskedéssel el-

követett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

 

2019. 06. 05. 

és  

2019. 06. 07. 

13:00  

és 

8:30 

 

Az ügy lényege:  

 

I./ A vádlott tulajdonát képező elhanyagolt, gyomos ócsai ingatlanban a Pest 

megyei rendőrök 2018. január 8-án házkutatást tartottak. A szemle során meg-

állapítható volt, hogy méretlen áramvételezés történt az ELMŰ sérelmére, mari-

huána termesztés céljából. 

II./ A házban marihuána termesztés céljából 5 db elzárt helyiség lett kialakítva. 

Ezekből a helyiségekből foglaltak le a nyomozók jelentős mennyiségű marihuá-

na gyanús növényi származékokat. Az igazságügyi vegyészszakértői vélemény 

szerint a lefoglalt növények hatóanyagtartalma meghaladja a jelentős mennyi-

ség alsó határát, annak legalább 3,8 szorosa. 

 

Megjegyzés: A 2019. 06. 05-i határnapon perbeszéd, a 2019. 06. 07-i 

határnapon ítélet várható! 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


2019. 06. 06. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

20.B.98/2018 

Cs. A.  Közfeladatot ellátó sze-

mély sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette és 

más bűncselekmény  

2019. 06. 06. 

 

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 

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 csak 

szeptembertől talált átmeneti otthont számára, addig viszont a családnak 

magának kellett megoldania a lakhatást. Abban maradtak, hogy a vádlott 

megpróbál helyet találni és másnap bemegy a sértetthez egyeztetni. 2018. július 

10-én a vádlott felesége közölte férjével, hogy 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 

szóváltásba keveredtek egymással, majd a vádlott elővette a táskájából a 23 cm 

hosszú, fanyelű bicskáját, melyet rendszeresen magánál tartott és két 

alkalommal nyakon szúrta a sértettet, aki rövid idő alatt életét vesztette. 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 

töltényeket, melyek lőszernek minősülnek. Ezen lőszereket nyugdíjba vonulása 



után nem adta le, hanem házában, egy elzárt fegyverkazettában tartotta az 

engedély nélkül tartható gáz-riasztófegyver mellett. A lőszereket a 2018. július 

11. napján tartott házkutatás során megtalálták. A vádlottnak lőfegyver és hozzá 

tartozó lőszerek tartására engedélye nem volt. 

 

Megjegyzés: Pszichiáter és Pszichológus szakértői meghallgatás és ítélet 

várható! 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2019. 06. 07. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.9/2017 

 

Z. B. + 4 fő Jelentős mennyiségű  

kábítószerre elkövetett  

kábítószer-kereskedelem  

bűntette és más bűncse-

lekmények 

 

2019. 06. 07. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r., II. r., és III. r. büntetett előéletű vádlottak a cselekmények elkövetése 

idején jó ismerősök voltak 2016. februárjától megállapodtak abban, hogy 

kábítószer értékesítésével fognak pénzt keresni. Erre a célra különféle 

családi házas ingatlanokat béreltek ki, amelyeket marihuána-termesztésre és 

raktározására használtak. A megegyezésük arra is kiterjedt, hogy az 

ültetvények kialakítását együttesen végzik, a gondozási feladatokat pedig 

megosztják egymás között. Az illegális áramvételezéshez szükséges műszaki 

átalakításokat az V.r. vádlott végezte, aki tisztában volt vele, hogy a vádlottak 

a kérdéses ingatlanokon fizetés nélkül fogják vételezni az áramot, a 

kábítószer-termesztői tevékenységről azonban - bizonyítható módon - nem 

tudott. A IV. r. vádlott 2016 októberében, IlI.r. vádlott élettársaként 

csatlakozott a társaságához. A vádlottak által folytatott tevékenységről 

tudomással bírt, és aktív szerepet vállalt a kábítószer értékesítésében. A 

vádlottak Pest megyében béreltek ingatlant. A házban 152 tőből álló 

marihuána¬ültetvényt alakítottak ki és tartottak fenn. Az ingatlanon 2017 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


decemberében tartott szemle során a marihuána mellett amfetamint is 

lefoglaltak a hatóságok, amelyek meghaladják a jelentős mennyiséget. A 

vádlottak Leányfalun és Szentendrén is hasonló körülmények között 

termesztették a kábítószert. Ezáltal a három ingatlanon a jogosulatlan 

vételezéssel összesen legalább 417.320 forint értékű áramot tulajdonítottak 

el a sértett ELMÜ Hálózati Kft.-től. A vádlottaktól a fentieken túl kábítószer 

értékesítésből származó valutát is lefoglaltak a nyomozók. 

  

Megjegyzés: Előkészítő ülés! 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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