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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem

Ügyszám

16.B.38/2017

D. R. J. bűncselekmény felis-
merésére vagy elhárí-
tására idős koránál 
vagy fogyatékosságá-
nál fogva korlátozot-
tan képes személy sé-
relmére, fegyveresen 
elkövetett rablás bűn-
tette

2018. 01. 16. 8.30.

Az ügy lényege: 

A  vádlott  mentő  szakápolóként  dolgozott  Vácott,  ebből  kifolyólag  a
bűncselekmény  elkövetése  előtt  sokszor  járt  a  sértettek  házában.  Ezen
alkalmakkor  az  idős  emberek  a  mentősöknek  mindig  adtak  borravalót.
Ebből és a sértettek által előadottakból a vádlott azt a következtetést vonta
le, hogy a 90 éves asszony és a 89 éves férfi jó anyagi körülmények között
él.  A  vádlott  2016.  május  18-án  azért  ment  a  sértettek  családi  házához,
hogy  az  ott  lakó  idős,  beteg  személyektől  nagyobb  összegű  készpénzt
szerezzen  meg.  A  piros  színű  mentős  ruházatot  viselő  vádlottat  az  idős
asszony  beengedte.  Az  előszobában  sor  került  a  vérnyomásmérésre,  a
sértettek  adatainak  lejegyzésére,  majd  a  vádlott  a  derekuknál  fogva
behúzta őket a hálószobába. Az idős férfit leszorította az ágyra, az idős nőt
pedig  a  magával  hozott  gézszalaggal  kezdte  fojtogatni,  miközben  a
sértettektől  a  pénzüket  követelte.  A  sértettek  eleinte  a  bántalmazások
ellenére sem adták át az otthon tartott  pénzüket.  A vádlott  ekkor  elővett
egy  lőfegyvert,  vagy  annak  utánzatát  és  azzal  fenyegette  meg  az  idős
embereket. A bántalmazások és fenyegetések hatására végül a férfi sértett
40.000  Ft-ot,  a  női  sértett  36.000  Ft-ot  adott  át  a  vádlottnak.  A  vádlott
miután bezárta a sértetteket a hálószobába, elmenekült a helyszínről.

Megjegyzés  : Ítélet várható

Információ: Gyimesi Kinga
sajtótitkár 
70/371-1410
GyimesiK@budapestkornyekit.birosag.hu
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2018. 01. 17.  

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem

Ügyszám 

21.B.102/2017
T. I.

különös kegyetlenség-
gel, a bűncselekmény 
elhárítására idős korá-
nál fogva korlátozot-
tan képes személy sé-
relmére elkövetett em-
berölés bűntette

2018. 01. 17. 8.30 

Az ügy lényege: 

A törteli  vádlott  állandó munkával  nem rendelkezett,  viszont rendszere-
sen italozott és adósságot halmozott fel. A sértett beteges, 77 éves asz-
szony, aki a tőle nem messze lakó 93 éves K. J-nét járt gondozni az ottho-
nába.
A vádlott szorult anyagi helyzete miatt eldöntötte, hogy lopni fog, ezért 2016.
november 14. napján reggel a 93 éves K. J-né házához ment és átmászott a
kerítésen. Onnan a házhoz ment, hogy valamilyen eszközt, esetleg szivattyút
vagy kisgépet eltulajdonítson, majd azt később pénzzé tegye. A kutatás során
belépett a ház melletti kivilágítatlan fáskamrába. A sértett ugyanezen a na-
pon  reggel  hét  óra  és  negyed  nyolc  közötti  időben  érkezett  meg  K.  J.-
néhez, aki még aludt. Kiment fáért a nyitott fáskamrába, hogy a házban be-
gyújtson. Ekkor a vádlott éppen a fáskamrában kutakodott. Amikor a sértett
észrevette a vádlottat, megkérdezte tőle, hogy mit keres a fáskamrában. A
vádlott a lebukás miatti ijedtségében a földről felkapott egy tömör vas rudat,
és közepes erővel a sértett a fejére ütött, majd a fáskamrából kilökte a sértet-
tet. Ezt követően a vádlott legalább 10-11 alkalommal közepes erővel a sér-
tett feje irányába ütött, miközben azt kiabálta, hogy „agyonütlek”. A sértett a
bántalmazás során segítségért kiáltott, majd rövid időre elvesztette az esz-
méletét. Ekkor a vádlott a cselekmény folytatásával felhagyott. A sértett kiál-
tását meghallva két szomszéd is a segítségére sietett, majd látva a sérüléseit
egyikük 7 óra 37 perckor értesítette a mentőket és a rendőrséget. A sértett
segítségére siető szomszédok a vádlottat  a helyszínen találták,  azonban ő
úgy tett, mintha maga is segítséget nyújtani ment volna a sértetthez. A sér-
tett később belehalt sérüléseibe.

Megjegyzés  : Első tárgyalás. A bizonyítási eljárás lefolytatását követően
Ítélethozatalra is sor kerülhet.

Információ: Gyimesi Kinga
sajtótitkár 
70/371-1410
GyimesiK@budapestkornyekit.birosag.hu
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2018. 01. 19. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem

Ügyszám

15.B.62/2017

S. V. + 1 társa Jelentős mennyiségű 
kábítószerre 
elkövetett kábítószer 
birtoklás bűntette 

2018. 01. 19. 8.30.

Az ügy lényege: 

A vádlottak Cegléden, az általuk életvitelszerűen lakott lakóépületben és annak
melléképületében 2013. év első negyedévétől jelentős mennyiségű cannabis
indica fajtájú növényt tartottak és termesztettek. A növények termesztéséhez
jelentős mennyiségű elektromos áramot használtak fel, melyhez szabálytalan
áramvételezéssel jutottak.
A  munkahellyel,  megélhetésüket  biztosító  jövedelemmel  nem  rendelkező
vádlottak 2013. április 1. és 2015. március 15. napja között összesen 2.446.024
Ft értékű elektromos áramot fogyasztottak el, de csak 137.021 Ft-ot fizettek
meg, ezzel 2.309.003 Ft kárt okozva az energiaszolgáltatónak.

Megjegyzés  : Első tárgyalás – a vádlottak meghallgatása várható

Információ: Gyimesi Kinga
sajtótitkár 
70/371-1410
GyimesiK@budapestkornyekit.birosag.hu
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