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2019. 12. 02. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.60/2019 

O. M. Nyereségvágyból elköve-

tett emberölés bűntett-

ének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2019. 12. 02.  

2019. 12. 04. 

9.00 

9.00 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott büntetett előéletű, 2018. június 2-ről -3-ára virradó éjszaka a cse-

lekményeket megelőzően biofüvet fogyasztott. Magához vett egy tapéta-

vágót, kést, lámpát, egy pár kesztyűt és egy szövet maszkot, majd különféle 

módszerekkel váci ingatlanokba bejutott és onnan értéktárgyakat és pénzt 

lopott. Az első alkalommal egy házibuliban próbálkozott azonban az egyik 

vendég meglátta őt. Egy másik alkalommal a kerítésen átmászva idősebb 

sértettre támadt késsel, aki a szúrásokat követően közvetett életveszélyes 

állapotba került. A harmadik alkalommal a vádlott a szúnyoghálót tapéta-

vágóval kivágta, az ingatlanból elvitt 3.700 Ft készpénzt, valamint egy evő-

kanalat, egy szürke bicskát, egy csavarhúzót és fél kiló tepertőt. A sértettek 

gépkocsiját is megpróbálta kitolni az útra, miközben az egyik sértett észre-

vette a mozgást és kiabálni kezdett. 

 

Megjegyzés:  

2019. 12. 02. – tanúmeghallgatás, perbeszéd 

2019. 12. 04. – a tárgyalás ELMARAD 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2019. 12. 03. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 21. tárgyalóterem 

15.B.69/2019. J. V. életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2019. 12. 03. 9.00 

 

Az ügy lényege: 

A vádlott különböző internetes társkereső oldalakon regisztrált, egy nem őt áb-

rázoló fényképpel, "Krisztina" néven. 2018. szeptember elejétől október 3-i el-

fogásáig elektronikus levelezés útján kapcsolatba lépett az ügy 3 sértettjével és 

különböző helyszínekre - többnyire a férfiak lakására, egy alkalommal a mar-

gitszigeti szökőkúthoz - személyes találkozót beszélt meg velük. A gyanú szerint 

azzal a céllal érkezett a találkákra, hogy a sértetteket bódult állapotba hozza a 

náluk, illetve a lakásokban talált értéktárgyaikat elvegye. Ehhez a sértetteknek 

műanyag palackban vagy bögrében kínált, általa készített 2-3 dl mennyiségű 

italt, amelytől a sértettek bódult, eszméletlen állapotba kerültek. A vádlott a 

sértettek ruházatát átkutatta és magához vette értéktárgyaikat. Értékes mobil-

telefonokat, pénztárcákat, készpénzt és valutát zsákmányolt. A harmadik sér-

tettől bankkártyát, mellyel az interneten vásárlásokat kezdeményezett össze-

sen 4.043.000,-Ft értékben, melyből 100.000,-Ft összegű vásárlás volt sikeres. A 

sértettek másnap minden esetben rosszullétre, zavart állapotra panaszkodva 

orvoshoz fordultak és kórházba kerültek. 

A vádlottat a nyomozó hatóság egy budapesti szórakozóhelyen elfogta, ruhá-

zatából és táskájából SIM kártyák, e-mail címek, jelszavak, valamint vényköteles 

tabletták kerültek elő. Az igazságügyi orvos és toxikológus szakvélemények 

alapján megállapítható, hogy a sértettek a szervezetükbe juttatott gyógyszerek 

hatására közvetlen életveszélyes állapotba kerültek. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

Információ: 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

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

16.B.30/2019. H. Gy. L. + 

8fő 

Hivatali vesztegetés 

bűntette 

2019. 12. 03. 8.30 

 

Az ügy lényege: 

A vádlottak közül H. Gy. L. I. r. vádlott 1992 és 2016 év között dolgozott a Nem-

zeti Adó-és Vámhivatalnál, 2010 áprilisától főosztályvezető-helyettesként. E fel-

adatkörében az adótartozások, járuléktartozások, a társhatóságnál nyilvántar-

tott tartozások beszedését, köztartozások behajtását, valamint ingó-és ingatlan 

végrehajtás lefolytatását végezte.  

Az ugyancsak adóhatósági alkalmazottként dolgozó F. E. II. r. vádlott 2014. 

novemberét megelőzően kitalálta, hogy a vele kapcsolatban álló, adótartozás-

sal rendelkező cégek képviselőitől pénzt fog szerezni arra hivatkozva, hogy a 

cég adótartozását „törölteti”. 

Azt ígérte, hogy közreműködik az adóvégrehajtási eljárás során érvényesíteni 

kívánt követelés ideiglenes végrehajthatatlanságának megállapításában, illetve 

abban is, hogy a cégbíróság mihamarabb rendelje el az érintett cég kényszer-

törlését, ami a céggel szemben fennálló követelés végleges végrehajthatatlan-

ságának megállapítását eredményezi. E tervét megosztotta N. A. III. r. vádlottal, 

aki segítségéért cserébe az adótartozással rendelkező személyektől beszedett 

pénzből részesedést kért.  

Az I. r., a II. r. és III. r. vádlottak megállapodtak abban, hogy „segítségükért” a 

cégekkel szemben fennálló adótartozás összegének 10-15%-át fogják elkérni, 

amit minden esetben meg is kaptak. 

A folyamat úgy zajlott, hogy I. r. vádlott a megjelölt cégek adóhatóság által ke-

zelt, adótitoknak minősülő adatait lekérdezte, majd a cégvezetők segítségével a 

cégek székhelyét áthelyezték az I. r. vádlott által vezetett osztály illetékességi 

területére. Ezt követően közreműködtek abban, hogy az adóvégrehajtási eljárás 

során a NAV ne kezdeményezzen felszámolási eljárást, hanem a követelés ide-

iglenes végrehajthatatlanságát állapítsák meg és az illetékes cégbíróság a céget 

megszűntnek nyilvánítsa és elrendelje kényszertörlését. Így a céggel szemben 

fennálló adótartozás végleges végrehajthatatlanságát állapítsák meg. 

Összesen 9, több száz milliós adótartozással rendelkező cégnek nyújtottak kö-

zösen „segítséget”, alkalmanként 3 és 14 millió forint közötti összegeket kérve 

a cég képviselőitől. 

 

Megjegyzés: első tárgyalás 

 

Információ: 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2019. 12. 04. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

20.B.72/2019. B. B. J. Testi sértés bűntette 2019. 12. 04. 8.30 

 

Az ügy lényege: 

 

B. B. J. vádlott 2018. június 17-én a hajnali órákban egy kiskunlacházi 

sörözőben italozott. Négy óra körül szóvá tette a sértett M. E.-nek, hogy nem 

tetszik neki az a zene, amit a zenegépből hallgat. A sértett erre azt válaszolta, 

hogy ha nem tetszik a vádlottnak a zene, akkor haza is mehet. A vádlott ekkor 

kihúzta a konnektorból a zenegépet, amire U. S. a söröző üzemeltetője ismét 

működőképessé tette a gépet és szólt a sértettnek, hogy nyugodtan hallgassa a 

zenét. A vádlott bedühödött, a nyakánál fogva a falhoz tolta a sértettet, 

miközben azt kiabálta, hogy „megöllek, letépem a fejedet”. A további 

tettlegességet egy vendég úgy akadályozta meg, hogy leszedte a sértettről a 

vádlottat, U. S. pedig a sarokba tolta. A vádlott ezek után felkapott egy széket 

és szidalmazta a sértett segítségére sietőket. Miután az üzemeltető kilátásba 

helyezte, hogy kiteszi a kocsmából, a vádlott látszólag lenyugodott és 

beszélgetni kezdett az egyik vendéggel. Amikor a sértett dohányozni indult a 

söröző elé, a vádlott utánament és ismét veszekedni kezdtek a zene miatt. A 

vádlott felkapott egy üvegpoharat, azzal nyakon ütötte és megvágta a sértettet. 

A kocsmában tartózkodó egyik vendég mentőt hívott a sértetthez, aki csak a 

szerencséjének köszönheti, hogy a fő nyaki ütőere nem sérült meg, ezáltal nem 

került életveszélyes állapotba.   

 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

Információ: 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3. emelet I. tárgyalóterem 

1.Fk.5/2019. Z-Cs. M. kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2019. 12. 04. 13.30 

Az ügy lényege:  

 

A II. és III. r. vádlott a cselekmény elkövetését megelőzően is ismerték egymást. 

Az I. r. és II. r. vádlott 2017. június 24-én egy házibuliban ismerkedett meg, ahol 

II. r. vádlott tudomására jutott, hogy I. r. vádlottól lehet kábítószert vásárolni. 

Ezért felkereste, hogy részére értékesítsen 1 gramm marihuánát. Ezt követően 

további 20 alkalommal vett tőle kábítószert. A kábítószer átadás mindig egy kö-

zeli óvoda mellett történt.  

A III. r. vádlott üzent II. r. vádlottnak, hogy szerezzen neki az I. rendű vádlott 50 

gramm marihuánát. Mikor megrendelte a kért mennyiséget, a III. rendű vádlott 

lemondta azzal, hogy nincs szüksége kábítószerre, viszont I. rendű vádlott közöl-

te a vele, hogy a kért árut mindenképpen ki kell fizetni. Közben a III. r. vádlott 

ismét meggondolta magát és újra megkereste II. rendű vádlottat, aki ezúttal kö-

zölte, hogy hagyják ki őt az üzletből.  

2017. szeptember 17. napján 21 óra körüli időben Érden az I. r. vádlott átvett 

100.000 forintot II. r. vádlottól, azzal a céllal, hogy az összeg fejében az 50 

gramm marihuánát adjon számára, azonban a kábítószer átadására nem került 

sor. 

 

Megjegyzés: ítélet várható 

 

Információ: 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2019. 12. 05. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

16.B.35/2019. L. Zs. Emberölés kísérletének 

bűntette 

2019. 12. 05. 8.30 

 

Az ügy lényege: 

 

A bűncselekmény idején a vádlott és a sértett élettársak voltak. Kapcsolatukból 

három gyermek született. 2017. december 24-én a család a sértett szüleinél 

karácsonyozott, ahol alkoholt is fogyasztottak. A délután során az édesanya, a 

vádlott hazament a legkisebb gyermekkel, hogy ruhát vigyen a nagyobbaknak. 

A sértett azonban nem szerette volna, hogy visszavigye a gyereket a szülei 

házába, emiatt összevesztek és kiabálni kezdtek egymással. A dulakodás 

következtében a vádlott elesett és beütötte a fejét, majd ezt követően felkapta 

a konyhában lévő kenyérvágó kést és a sértett hátába szúrta. Miután a sértett 

kihúzta a kést a saját hátából, megkérte a vádlottat, hogy adja oda neki a 

telefont, de ő a kérésének nem tett eleget, ezért a sértett átment a 

szomszédhoz segítséget kérni, aki rögtön értesítette a mentőket. 

A késszúrás következtében a sértettnél közvetlen életveszélyes állapot alakult 

ki, életét csak az orvosi beavatkozás mentette meg. 

 

Megjegyzés: ítélet várható 

 

Információ: 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK  Földszint 21. tárgyalóterem 

15.B.68/2019. N. I. életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 12. 05. 8.30 

 

Az ügy lényege: 

A vádlott és N. F. sértett testvérek. A vádlott és a sértett, valamint harmadik 

testvérük N. B. egy sződligeti lakásban laktak. A vádlott állandó jövedelemmel 

nem rendelkezett, testvérei rokkantnyugdíjasok. A testvérek között gyakoriak 

voltak a veszekedések, melyek olykor tettlegességig fajultak. 

 

2019. március 30-án délután fél 5 körül a vádlott és a sértett egy doboz 

gyufa kapcsán összevesztek a lakrészükben, ezért kiabáltak egymással, majd 

mindketten az udvarra mentek, ahol folytatták a szóváltást, majd kölcsönösen 

lökdösték egymást. A vita során N. F. sértett felkapott egy korhadt szerszám-

nyelet és azzal megütötte a vádlottat, aki az ütéstől elesett. Ezt követően még 

pár szót váltottak, majd a sértett befelé indult a lakásba. A vádlott felállt és 

magához vett egy alumíniumból készül járóbotot és annak hajlított részével 

megütötte a sértettet.  N. F. sértetett a saját lakrészébe menekült és értesítette 

a mentőt és a rendőrséget.  

 
Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

Információ: 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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