
1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 
16. heti Tárgyalási Jegyzéke 

2021.04.20-23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2 
 

 

2021.04.21. és 2021.04.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.Fk.118/2020 

 

fk. 
H.Z. + 
1 fő 

Nyereségvágyból és aljas indokból 
elkövetett emberölés bűntettének 
kísérlete és más bűncselekmények 

2021.04.21. 
2021.04.23. 
 

08:30 
08:30 
 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlottak 2019. augusztus közepén ismerkedtek meg, egymással szexuális 
kapcsolatot alakítottak ki, majd a fk. vádlott az idősebbhez költözött. 
2019. szeptember 7-én a két férfi előzetes, internetes egyeztetés alapján egy 
szórakozóhelyen találkozott a sértettel. A terheltek nagyobb mennyiségű 
alkoholt fogyasztottak, majd az idősebb vádlott lakására mentek. Ott a három 
férfi szexuális cselekményt folytatott. Miután a sértett ezzel felhagyott a két 
terhelt több alkalommal, hosszasan és különböző módon bántalmazta, 
megalázta, életveszélyesen megfenyegette és szexuális cselekményre 
kényszerítette őt. A történtek egy részét az idősebb vádlott telefonnal videóra 
vette, majd a két terhelt a pénze és a telefonja átadására szólította fel a sértettet. 
 
Másnap hajnalban a két vádlott életveszélyesen megfenyegette és egy 
pénzautomatához kísérte a sértettet, aki azonban az eszközből nem tudott pénzt 
fölvenni. Ezt követően erőszakkal visszavitték a férfit a lakásukra, ahol 
mobiltelefonnal egy zsarolására alkalmas videót készítettek róla. Amikor a 
felvétel elkészült az idősebb vádlott közölte vele, hogy amennyiben nem utal át 
neki minden hónapban 150.000 Ft-ot, akkor a felvételt megmutatja a 
rendőröknek. Végül a sértettnek néhány órával később sikerült elmenekülnie. 
A bántalmazások következtében a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket 
szenvedett és közvetetten életveszélyes állapotba került. 
 
Megjegyzés: előkészítő ülés, első tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 
érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott 
számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. április 20-án 12:00 óráig a 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 
kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 
06-70/371-1410 
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2021.04.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK VII. emeleti tárgyalóterem 

Ügyszám: 

16.B.44/2019 

M.G. 
+ 1 fő 

Előre kitervelten elkövetett emberölés 
bűntette 

2021.04.22. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
A sértett 1990-ben költözött édesanyjával Romániából Magyarországra. 2006 és 
2009 között telefonos értékesítőként dolgozott, ezt követően azonban bejelentett 
munkahellyel nem rendelkezett. Többféle küzdősportban kipróbálta magát, 
rendszeresen részt vett túlélőtáborokban és szerepjáték jellegű foglalkozásokon. 
I. r. és II. r. vádlott a szerepjáték és a harcművészetek iránti érdeklődés kapcsán 
álltak ismeretségben egymással. 2008-tól kezdődően a sértett elégedetlen lett 
anyagi helyzetével, ezért eltervezte, hogy különböző fürdőkbe, szállodákba fog 
járni, ahonnan az öltözőszekrényekből pénzt, vagy egyéb értéktárgyakat 
tulajdonít el. A sértett a lopásokat nem egyedül követte el, abban élettársa, illetve 
az I. r. vádlott is részt vett. 2010 áprilisa előtt konfliktus alakult ki a sértett és a II. 
r. vádlott között, amiért a II. r. vádlott „árulónak” tartotta a sértettet. A vádlottak 
arra a következtetésre jutottak, hogy a sértettel fennálló problémáiknak a sértett 
megölésével vetnek véget.  
2010. április 17-e előtt pár nappal a két vádlott megbeszélte, hogy vidékre 
utaznak. Az utazás a vádlottak számára jó alkalomnak kínálkozott a sértett ellen 
tervezett bűncselekmény elkövetéséhez, ezért I. r. és II. r. vádlottak 
megbeszélték, hogy az I. r. vádlott lakásáról hármasban utaznak a 
bűncselekmény helyszínére, ahova a nyomozás során meg nem állapított 
ürüggyel el is hívták a sértettet. Azt is eldöntötték, hogy a bűncselekményt a 
késharcban jártas II. r. vádlott követi el a sértett leszúrásával. A vádlottak és a 
sértett a Nagy-Kevély hegyhez mentek, a gépkocsit leállították és gyalogosan 
folytatták az útjukat. A II. r. vádlott egy éles szúró, vágó eszközzel, több, legalább 
három szúrást mért a sértett felsőtestére. A sértett a bántalmazás következtében 
a helyszínen életét vesztette. 
 

Megjegyzés: II.r. vádlott meghallgatása és ügyészi perbeszéd várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 
érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 
elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. április 21-én 12:00 óráig a 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 
kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ: Gyimesi Kinga 
06-70/371-1410 
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2020.04.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.79/2020 

 

Sz.J.L. Több ember sérelmére elkövetett 
emberölés bűntettének kísérlete 

2020.04.22. 08.30 

 
Az ügy lényege: 
 
2019. június 17-én a vádlott és húga otthon tartózkodtak. A férfinak kábítószer 
hiányától elvonási tünetei jelentkeztek és vitába keveredett a munkahelyére készülő 
testvérével. Dulakodni kezdtek, amelynek során a férfi átkarolta a húga nyakát és 
addig szorította, amíg a nő eszméletét vesztette, majd a testét a fürdőszobába 
vonszolta. Ekkor a sértett még mutatott életjeleket, ezért a vádlott egy késsel nyakon 
szúrta. 

Ezután a vádlott Messengeren, a testvére nevében írt az édesanyjának. Az 
üzenetváltást követően az asszony felhívta a lánya telefonját, amelyet a vádlott vett 
fel. Amikor a nő a lányával akart beszélni, a vádlott közölte, hogy nem tudja 
felébreszteni, majd elismerte, hogy csinált vele valamit.  

Ekkor az édesanya egy férfi ismerősét kérte meg arra, hogy menjen a házukhoz és 
nézze meg, hogy minden rendben van-e náluk. Ezt az ismerős megtette, a házba 
azonban a vádlott nem engedte be. Később az édesanya is hazaérkezett és mivel a 
vádlott őt sem engedte be, így ismét az ismerősét kérte meg arra, hogy feszítse fel 
az ajtót. Ezt a férfi egy feszítővassal megtette, így a nő bejutott a házba, a 
fürdőszobában pedig felfedezte a lánya holttestét. Amikor a nő kiabálni kezdett, a 
fia kirángatta a fürdőszobából, átkarolta a nyakát, magához vett egy kézi súlyzót, 
amelyet ütésre lendített. A kiabálásra az asszony ismerőse bement a lakásba, 
ahonnan a vádlott először kitolta. Amikor a férfi visszament, meglátta, hogy a vádlott 
lábát az anyja fején tartva a földhöz szorítja a nőt. Először a vádlott távozásra 
szólította fel anyja ismerősét, amikor azonban észrevette a férfinál lévő feszítővasat, 
kimenekült a lakásból. Ezt követően az ismerős értesítette a rendőrséget és a 
mentőket. 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 
A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 
érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. április 21-én 12.00 óráig a 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 
kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 
06-70/371-1410 
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2021.04.22. 

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSBÍRÓSÁG, földszint 1. tárgyalóterem 
2750 Nagykőrös, Hősök tere 4.  

Ügyszám  

1.Fk.39/2020 

Fk. R.Gy. + 
1 fő 

Halált okozó foglalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés vétsége és más 
bűncselekmény 

2021.04.22.  14:00 
 

 

Az ügy lényege: 
 

2017. augusztus 28-ig a fiatalkorú vádlott édesanyjával és hét testvérével élt együtt egy családi 
házban. Az épület villamossági kivitelezője számos szakmai szabályt megszegett, amely 
magában hordozta az áramütés lehetőségét. 
2015 novemberében a házban lakók azt tapasztalták, hogy az elektromos berendezések 
ráznak. Ezt az édesanya jelezte a szolgáltatónak, amely kikapcsolta az áramszolgáltatást, 
elvégezte a feszültségmentesítést és figyelmeztette az asszonyt, hogy a hiba elhárításához   
villanyszerelőt kell hívnia. Ekkor a fiatalkorú vádlott kihívta a villanyszerelő szakképesítéssel 
rendelkező másik vádlottat. Amikor a szakember végzett a probléma feltárásával, közölte, 
hogy vagy a szivattyú, vagy az akna és az épület közötti kábel rossz. Ekkor leválasztotta a 
villamos hálózatról a rossz állapotú, házi vízművet és közölte, hogy új szivattyúra lesz szükség, 
valamint az épület és az akna közti kábel is cserére szorul, az új vezetéket pedig egy föld alatti 
csőbe kell helyezni. A fiatalkorú vádlott közölte, hogy a szivattyút majd ő kicseréli. Ekkor a 
villanyszerelő anélkül távozott az ingatlanról, hogy az ilyenkor szükséges, az áramszolgáltató 
által rendszeresített formanyomtatványt átadta volna az ott élőknek. 
Később a fk. vádlott vett egy szivattyút, amelyet bekötött az aknába és erről a szerelőt is 
értesítette. Ekkor az édesanya telefonos bejelentését követően és a formanyomtatvány 
hiányának ellenére a szolgáltató visszakapcsolta a házban az áramot. 
Mivel a hűtőszekrény továbbra is rázott, ezért a fk. vádlott leszerelte az új szivattyút és az 
aknába visszakötötte a korábban használt, rossz állapotú házi vízművet, amelynek 
elektromos ellátását szakszerűtlenül végezte el. Erről a villanyszerelőnek és a szolgáltatónak 
sem szólt, a hibát pedig a szakembertől hallottak alapján akarta megszüntetni. 
2017. augusztus 28-án a kk. sértett a fürdőszobában található vaskádban fürdőzött – ebben 
az egyik lánytestvére segített neki. Amikor néhány percre a sértett egyedül maradt, hozzáért 
a kád fém csaptelepéhez, hogy egy kis vizet engedjen a kádba. Ezzel a víznyomással 
beindította a zárlatos, rozsdás szivattyút, a víz pedig tovább vezette a szivattyúból csöpögő 
víz és a szabálytalan, földben lévő csatlakozás miatti 230 Voltos zárlat áramot. Mivel a 
fürdőkád fém csapja feszültség alá került, a sértettet áramütés érte, amelynek következtében 
– a megfelelő orvosi ellátás ellenére – 2017. szeptember 11-én elhunyt. 
 

Megjegyzés: vádlottak és műszaki szakértő meghallgatása, ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása érdekében 
sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 
elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. április 21-én 12:00 óráig a 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a kihelyezett 
kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 
06-70/371-1410 
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2021.04.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 
Ügyszám: 

8.B.87/2020 

 

B.V. + 
3 fő  

Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 
kábítószer-kereskedelem bűntette és más 
bűncselekmények  

2021.04.23. 
 

10:00 
 

 

Az ügy lényege: 
 

I/a vádpont 
2019. július 12. megelőző időszakban az I.r. vádlott volt élettársa házában 127 tőből 
álló marihuánaültetvényt hozott létre. Miután a növényeket leszüretelte, a 
kábítószert a saját lakásán, az autójában, illetve a ruházatában tárolta, illetve 
értékesítette, valamint 2019. május 31-én egy alkalommal szlovák ismerősének 
adott át belőle. Mindemellett az I.r. vádlott 2019. június 12-ét megelőzően maga is 
fogyasztott kábítószert. 
2019. június 12-én a rendőrök kábítószerek és a marihuána termesztéséhez, 
kiporciózásához használt eszközöket, mérlegeket, valamint az értékesítésből befolyt 
készpénzt a férfi lakásán végrehajtott intézkedéskor lefoglalták. 
 
I/b vádpont 
2019. május 10-én a II.r. vádlott 600.000 Ft-ért marihuánát értékesített I.r. 
vádlottnak, illetve a 2019. november 22-ét megelőző időszakban maga is fogyasztott 
kábítószert. 
 
I/c vádpont 
2019. januárja és 2019. június 12-e között az I.r. vádlott – 1400 Ft/g áron, 
alkalmanként legalább 100 gramm mennyiségben – minimum két alkalommal 
értékesített marihuánát a III.r. vádlottnak. Ezen túl 2019. június 12-én az I.r. vádlott 
120.000 Ft-ért marihuánát értékesített a III.r. vádlottnak abból a kábítószerből, 
amelyet korábban a II.r. vádlottól vásárolt. Mindemellett pedig a III.r. vádlott 2019. 
június 12-ét megelőzően maga is fogyasztott kábítószert. 
A III.r. vádlottnak értékesített kábítószert 2019. június 12-én foglalták le a rendőrök. 
 
Megjegyzés: ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 
érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 
elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. április 22-én 12:00 óráig a 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 
kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 
06-70/371-1410 
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 


