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2023.03.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.101/2022 

 

O.J. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette 

és más bűncselekmények 

2023.03.21. 

 

10:00 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott és édesapja – az egyik sértett – egy ingatlanban éltek. A vádlott lakótere 

a melléképületben volt, ahová néhány hónapon át, szívességi lakáshasználóként 

a másik sértett is beköltözött. 

I. 

2020 áprilisában a vádlott és a lakótársa vitatkozni kezdtek. Veszekedésük során 

a terhelt kisebb erővel megütötte a sértettet, aki végül távozott a helyszínről. Egy 

ismerőséhez ment, akivel megegyezett abban, hogy hozzá költözik. Amikor 

visszatért, hogy összepakolja a dolgait, közölte a vádlottal a terveit, ami miatt a 

felek ismét vitatkozni kezdtek. Ekkor a terhelt megragadta a sértett nyakát és egy 

ágyra lökte, megütötte a férfit, majd egy közelben lévő kisollóval megszúrta a 

sértett orrát. Ezután még többször az áldozat arca felé szúrt, de nem találta el a 

sértettet. Amikor a támadó fél felhagyott a bántalmazással, a sértett elmenekült 

és értesítette a mentőket. 

Az eset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Figyelemmel a támadott testtájékra, súlyosabb sérülés, illetve közvetett 

életveszélyes állapot bekövetkezésének esélye is fennállt. 

II. 

Megélhetését a vádlott 2020 második feléig segédmunkási jövedelméből 

biztosította, később azonban nem vállalt munkát és kábítószerfogyasztó lett. 

Pénzt az édesapjától kért, akivel az életmódja miatt gyakran keveredett 

konfliktusba. 

2021 februárjában a vádlott ittas állapotban ért haza. Amikor az édesapja 

megkérdezte hol volt, a férfi dühös lett és számonkérte a sértetten, hogy miért 

jelentette fel őt. Mivel a sértett nem tudta, miről beszél, tagadta a fia 

feltételezéseit. Ekkor a vádlott magához vett egy konyhakést és egy bárdot, majd 

az ágyára tette azokat. Amikor kiment a mosdóba, az édesapja az eszközöket 

visszavitte a konyhába, ami miatt a fia dühös lett és ismét magához vett egy kést. 

Az eszközzel az apjára támadt, akinek védekezés közben megsérült a keze. 

Dulakodás közben a vádlott egy fahasábot vett fel a földről, amivel megütötte az 

apját. Ekkor a sértett eszméletét vesztette, a vádlott pedig lefeküdt aludni. 

Később a sértett másik fia a feleségével érkezett látogatóba. Amikor az asszony 

meglátta apósa sérüléseit, értesítette a mentőket. Az eset következtében a 

sértett 8 napon belül és 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és közvetett 

életveszélyes állapotba került. 
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III. 

2021 áprilisában, amikor a sértett hazaért, fia ittas állapotban feküdt az ágyán. 

Ezt látva a férfi lefeküd a saját ágyába. Amikor a terhelt észlelte, hogy apja 

hazaért, kivett a párnája alól egy kést és életveszélyesen megfenyegette a 

sértettet, aki a ház kijárata felé próbált menekülni.  

Ekkor a fia utánament és többször megütötte a férfit, aki a bántalmazások 

hatására a földre esett. Fia még több alkalommal, különböző módon 

bántalmazta a sértettet, aki megpróbált védekezni, de a vádlott számos ütést 

mért rá. Végül az esetet észlelő szomszédok értesítették a rendőrséget, akiknek 

a kiérkezését megelőzően a terhelt felhagyott apja bántalmazásával. 

Az eset következtében a sértett ismét 8 napon belül és 8 napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett és közvetett életveszélyes állapotba került. 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március 20-án 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2023.03.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.B.3/2022 

 

B.K.I. Emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2023.03.22. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott és a sértett alkoholista életmódot folytattak, több évtizede tartó házasságuk 

konfliktusokkal és rendszeres összetűzésekkel terhelt volt. Veszekedéseik gyakran 

tettlegességig fajultak. Ennek ellenére a felek erősen függtek egymástól. 

Háztartásbeliként a nő az otthoni feladatokat látta el, azonban gyakran sérelmezte, 

hogy ezért nem kap megfelelő elismerést, továbbá azt, hogy a férje nem végzi el a 

nehezebb munkákat a ház körül. 

2020. szeptember 8-án a férfi és a nő alkoholt fogyasztottak, majd a férj nekiállt 

vacsorát készíteni, azonban a felesége ebben többször megzavarta, arra hivatkozva, 

hogy a főzéshez használt eszközt ő vásárolta. Nem sokkal később a házaspár között 

hangos vita robbant ki, majd az asszony egy konyhakéssel szívtájékon, mellkason 

szúrta a sértettet. Ekkor a férfi elvette a kést a vádlottól, akit néhány alkalommal 

megütött. Nem sokkal később leült vacsorázni, majd rosszul lett és lefeküdt. Sérülése 

iránt az asszony nem érdeklődött, azonban a pár kiskorú lánya szemtanúja volt a 

történtek egy részének és értesítette a rendőrséget és a mentőket. 

 

Az eset következtében a férj nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett és közvetett 

életveszélyes állapotba került. 

 

Emellett a hosszabb időn át zajló családi krízis, szülei folyamatos vitája, veszekedése, 

alkoholizáló magatartása, valamint a 2020. szeptember 8-án történtek a házaspár 

kiskorú lányának pszichés fejlődését megterhelték, értelmi, érzelmi és erkölcsi 

fejlődését súlyosan veszélyeztették. 

 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március 21-én 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2023.03.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.B.41/2022 

 

K.R. + 2 

fő 

Nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntette és más 

bűncselekmények 

2023.03.23. 

 

08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

Az I. rendű vádlott nagybátyja a II. rendű vádlottnak. Velük egy háztartásban élt az 

I. rendű vádlott barátnője, a III. rendű vádlott. Mindkét férfi terhelt ismerte a 

cselekmény idején 73 éves sértettet, aki bár szív- és érrendszeri betegséggel 

küzdött, önállóan látta el magát. 

 

2020. augusztus 22-én a vádlottak alkoholt fogyasztottak, majd megbeszélték, 

hogy pénzszerzési céllal felkeresik a sértettet, akivel szemben erőszak 

alkalmazását is kilátásba helyezték. Amikor az idős férfi házához értek, a női terhelt 

az utcán maradt, hogy megfigyeléssel biztosítsa a helyszínt. Ezt követően a másik 

két vádlott bement a házba, majd az ágyon fekvő sértettet megütötték. Ezt 

követően az I. rendű vádlott a sértettet egy bicskával több helyen megsebesítette, 

illetve egy villával is megszúrta. Mindemellett a terheltek még különböző módon 

bántalmazták a sértettet, aki eleinte próbált védekezni, de idővel az őt ért ütések 

miatt már a mozgásra is képtelenné vált. 

Végül a terheltek magára hagyták a sértettet és 32.000 forint készpénzzel, valamint 

egy zenedobozzal távoztak az idős férfi otthonából. Orvosszakértői vélemény 

szerint a sértett az őt ért bántalmazást követően nem sokkal – legfeljebb egy órával 

– életét vesztette. A férfi holttestét testvére találta meg 2020. augusztus 24-én. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március 22-én 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2023.03.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.Fk.37/2022 

Fk. 

S.N.D. + 

2 fő  

Bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2023.03.23. 13:00 

 

Az ügy lényege: 

2020 tavaszán az ügy fiatalkorú vádlottja megszökött egy gyermekotthonból, hajléktalan 

életmódot folytatott, illetve ismerőseinél szállt meg. Mindeközben rendszeresen 

fogyasztott kábítószert, azonban a szükségleteit saját erőből anyagilag nem tudta 

fedezni. Egyik női ismerősén – a III. rendű vádlotton – keresztül ismerkedett meg az I. 

rendű vádlottal, aki szintén rendszeresen fogyasztott különböző drogokat. Ezt követően 

a férfi biztosította a fiú lakhatását és a kábítószerszükségleteit is fedezte, cserébe 

azonban pornográf fényképeket készített róla. Női ismerősével közösen a képeket 

közzétették egy internetes oldalon, majd a tinédzsert szexmunkásként kezdték el 

hirdetni. Egy hónapon át naponta több férfi is jelentkezett a hirdetésre, a fiatalkorú 

terhelt pedig több alkalommal nyújtott szexuális szolgáltatást a jelentkezők számára. 

Bevételét minden alkalommal átadta a számára lakhatást és kábítószert biztosító 

társának. Ez rendszerint 20.000-25.000 Ft, esetenként akár 60.000 Ft volt. Az összegből 

az I. rendű vádlott a fiatalkorú férfinak pedig csak ételt, italt és kábító hatású anyagot 

biztosított.  

Az idősebb férfi rábírta fiatalkorú társát, hogy pénzt szerezzen a nagymamájától. 2020. 

augusztus 14-én a fiú megjelent az idős sértett lakóhelyén, életveszélyesen 

megfenyegette az asszonyt, aki közölte, hogy nincs pénze, ezért a terhelt távozott a 

helyszínről. 2020. augusztus 15-én a fiú ismét megjelent a nagymamájánál, kicsalta az 

asszonyt a házból, pénzt kért tőle, amit az idős nő megtagadott. Amikor a sértett vissza 

akart menni a lakásba a vádlott útját állta, megpróbálta letépni a nyakában lévő 

nyakláncot, de csak az azon függő medált sikerült megszereznie, amit végül visszadobott 

a sértettnek. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március 22-én 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

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
mailto:gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
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2023.03.24. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

17.Fk.86/2020 

SZ.A.F. 

+ 6 fő  

Felfegyverkezve elkövetett emberrablás 

bűntette és más bűncselekmények 

2023.03.24. 12:00 

 

Az ügy lényege: 

Az I. rendű vádlott, a II. rendű fiatalkorú vádlottal, a III. rendű vádlottal, a IV. rendű 

fiatalkorú vádlottal, az V. rendű vádlottal, a VI. rendű vádlottal és a VII. rendű vádlottal 

2019 októbere és 2020 márciusa között többször megfélemlített, fegyverrel 

megfenyegetett, fogva tartott és értékeik átadására kényszerített több sértettet , 

köztük kiskorúakat is. Az I. rendű vádlottat hat társa a bűncselekmények 

elkövetésében változó összetételben segítette. Többször autóba kényszerítették a 

kamaszokat, elvették a pénzüket, értékeiket. Megfélemlítésként kést, botot és 

baseball ütőt használtak, gyakran pedig autóba zárva követeltek váltságdíjat, műszaki 

cikkeket és különböző értékeket a fiataloktól. Ilyen módon a terheltek  

mobiltelefonokat, laptopot, tabletet, parfümöt és készpénzt is eltulajdonítottak a 

sértettektől. 

 

2019 októberében az I. rendű vádlott, a II. rendű fiatalkorú vádlott és az V. rendű 

vádlott egy vonatállomáson késsel fenyegetett meg négy kiskorú sértettet. Tőlük a 

terheltek készpénzt és más értéktárgyakat tulajdonítottak el.  

 

2019 novemberében az I. rendű vádlott, a IV. rendű fiatalkorú vádlott, a VI. rendű 

vádlott, valamint VII. rendű vádlott két hazafelé tartó sértettet kényszerített arra, 

hogy adják át a náluk lévő értékeket, majd az egyik sértettnek az otthonából kellett 

értékeket kihozni, miközben a másik sértettet egy autóban tartották fogva. 

 

2020 januárjában az I. rendű vádlott és a IV. rendű fiatalkorú vádlott két sértettet egy 

vonaton bántalmazott, megfenyegetett és kényszerített értékeik átadására. 

 

2020 márciusában az I. rendű vádlott, a II. rendű fiatalkorú vádlott és a II I. rendű 

vádlott vett célba ismét két sértettet. Ekkor azonban a kiskorú sértett értesíteni tudta 

az édesapját, amelynek hatására a terheltek elhagyták cselekmény helyszínét.  

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. március 23-án 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

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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