
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. 06. 17. - 06. 21. 

 
2019. 06. 17. - 18. napja 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK V. emelet 521. tárgyalóterem 

8.B.70/2017. S. Cs. + 6 fő A jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 17. 

és 

2019. 06. 18. 

9.00 

 

9.00 

Az ügy lényege: 

A vádlottak közül I. r. és II. r. vádlott 2013 óta ismerősök. I. r. és III. r. vádlott 

2010-2011-ben ismerkedtek meg egy végrehajtási intézetben, ahol mindketten a 

büntetésüket töltötték. IV. r. és V. r., valamint VI. r. vádlottak barátok, VII. r. 

vádlottal ismerősök. 

I. r. vádlott 2015 januárjában megkérte II. r. vádlottat, hogy keressen egy lakást, 

ahol a külföldi kapcsolatain keresztül – kereskedés céljából – beszerzett nagy 

mennyiségű, különböző fajtájú kábítószereket tárolnák. A vádlottak az érdi 

lakásban a kábítószerek mellett hamis euró bankjegyek értékesítésével is 

foglalkoztak, amelyeket a névérték 30 %-án vásároltak meg és általában a 

névérték 50-60 %-án adtak tovább a forgalomba hozatalban közreműködő 

bűntársaiknak. A lebukás veszélyének csökkentése érdekében I. r. vádlott 

vádlott-társainak osztrák és belga hívószámú feltöltős SIM kártyákat adott 

telefonkészülékkel együtt, és rendszeresen gondoskodott a kártya egyenlegek 

feltöltéséről. A csapat tagjai a mobilokon „virágnyelven” egyeztették 

rendeléseiket és a találkozók helyszíneit, I. r. vádlott gondoskodott a 

telefonszámcserékről. A kábítószerek adás-vétele Belgiumban történt, 

Magyarországra való szállítással. 

2015. október 16-án Belgiumból Magyarországra tartott egy Mercedes típusú 

nyerges vontató, platóján 7 db belga forgalmi rendszámú használt 

személygépkocsival. A nyomozóhatóság Mosonmagyaróvár közelében 

kiállította a forgalomból a járműszerelvényt. Az ellenőrzés során a hatóság 

különösen jelentős mennyiségű kábítószerre bukkant. Az érdi házban 

végrehajtott házkutatás során további kábítószereket, digitális mérlegeket, 

nagy összegű 500 EUR címletű hamis bankjegyeket, készpénzt és valutát, 

valamint telekommunikációs eszközöket foglaltak le. 

Megjegyzés: 06.17. védői perbeszédek 

                       06.18. 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. 19. napja 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK V. emelet 521. tárgyalóterem 

16.B.22/2019. N. Á. Aljas célból elkövetett 

emberölés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 19. 8.30 

Az ügy lényege: 

N. Á. vádlott és ifj. N. L. sértett unokatestvérek. Nevezettek között a kapcsolat 

2017 februárjában megromlott, mivel a sértett elszerette a vádlott élettársát. 

Ettől kezdődően a vádlott telefonon és internetes úton gyakran 

megfenyegette a sértettet. 

A sértett 2017. szeptember 8-án dél körül Gödöllőn személygépkocsival 

személyes ügyeket intézett. Ugyanebben az időszakban a vádlott, valamint 

két családtagja szintén személygépkocsival közlekedett Gödöllő belterületén.  

Amikor a vádlott észlelte a sértettet az általa vezetett személygépkocsival 

üldözőbe vette. Az üldözés során mindkét jármű 90-100 km/h sebességgel 

haladt Gödöllő belterületén. Amikor a vádlott utolérte a sértett autóját, annak 

hátsó részével ütközött. A sértett járműve az ütközést követően megperdült, 

az út melletti vízelvezető árokba fordult és a tetejére állt. Az ütközés 

következtében a sértett az ülésből oldalirányba kiesett. A feje nagy, a 

felsőtestének jobb oldala közepes erővel a járműszekrénynek csapódott és az 

eszméletét elvesztette. Egy, a helyszín közelében közlekedő személy észle lte a 

balesetet és értesítette mentőket és a rendőrséget. A sértettet a helyszínre 

érkező mentők közvetlen életveszélyes állapotban szállították a budapesti 

Honvéd Kórházba, ahol életmentő műtétet végeztek el rajta.  

Az ütközést követően a vádlott továbbhajtott, nem győződött meg arról, hogy 

a sértett megsérült-e, a sértett számára nem nyújtott segítséget, a mentőket, 

illetve más hatóságot nem értesítette. Később az általa vezetett autó 

rendszámát leszerelték, majd a vádlott ismeretlen helyre távozott. A vád lottal 

szemben a nyomozó hatóság elfogatóparancsot bocsátott ki.  

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás, tanúk meghallgatása 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. 19. napja 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 21. tárgyalóterem 

15.B.11/2018 K. Cs. + 1 fő Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019. 06. 19. 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 vádlottak 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 szatyorban tartja. Mire a vádlottak 

fenyegetőzések 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, mobiltelefonokat, egy karórát, egy hősugárzót és 4 üveg bort 

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

rendőrséget. A bántalmazás következtében a sértett közvetett életveszélyes 

állapotba került. 

 

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 
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