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N. Á. Aljas célból elkövetett 

emberölés bűntette és 

más bűncselekmények 

 

2019. 05. 29. 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 08-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 

észlelte 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 

vádlottal szemben a nyomozó hatóság elfogatóparancsot bocsátott ki.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés! 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
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2019. 05. 27. 

 

MONORI JÁRÁSBÍRÓSÁG alagsor 9-os tárgyalóterem 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69. 

Ügyszám 

18.B.437/2018 

 

V. Cs. + 2 fő Kábítószer-kereskedelem  

bűntette 

2019. 05. 27. 13.00. 

 

Az ügy lényege:  

A vádlottak régóta ismerték egymást, amikor 2017. év második felében meg-

beszélték, hogy úgy jutnak rendszeres jövedelemhez, hogy kábítószert vásá-

rolnak és azt magasabb áron lakóhelyükön továbbértékesítik. A három vád-

lott előre elosztotta egymás között a feladatokat, III. r. vádlott volt az „anyag-

beszerző", II. r. vádlott tárolta és porciózta azt, majd az I. r. vádlott a fogyasz-

tóknak értékesítette.  

A III. r. vádlott rendszeresen nagyobb tételben beszerezte a kábítószert – a 

korábbi ismeretsége révén – Budapestről, amelyet elvitt II. r. vádlott lakóhe-

lyére. A marihuána beszerzéséhez a pénzt III. r. vádlott biztosította. A kábító-

szerből II. r. vádlott maga is fogyasztott. I. r. vádlott alkalmanként 200-300 

gramm marihuánát vitt el II. r. vádlottól, amelynek grammjáért 1.500.- Ft-ot 

fizetett, majd a kábítószert saját otthonában egyszeri fogyasztási mennyisé-

gű adagokra elosztotta. Az 1. r. vádlott a kiporciózott adagokat rendszeresen 

továbbértékesítette 2.500.- Ft /gramm áron, legalább 20-25 személynek.  

Előzetes megbeszélés után 2018. április 16. napján 20 óra körüli időben I. r. 

vádlott elment II. r. vádlott otthonába az esedékes adagért, amikor velük 

szemben a nyomozó hatóság intézkedést foganatosított. Ezt követően a 

rendőrök házkutatásokat végeztek a vádlottak lakóhelyein, melynek során 

lakásából lefoglaltak az I. rendű vádlottól: műanyag tasakban növényi erede-

tű anyagot, port, digitális mérleget, önzáró nejlontasakot, a II. rendű vádlot-

tól: 104.500.- Ft készpénzt, növényi eredetű anyagot, digitális mérleget. A le-

foglalt anyagok kannabiszra jellemző vegyületet tartalmaztak. A lefoglalt 

anyagok mennyisége meghaladja a csekély mennyiség felső határát, de nem 

éri el a jelentős mennyiség alsó határát. 

  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, sértetti kihallgatás és 

perbeszédek várhatók 

 

Információ: Gyimesi Kinga 
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