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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2021.01.11-15. 

 

 

2021.01.11. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

8.B.45/2020 

G.L. Emberölés bűntettének kísérlete 2021.01.11. 10.30 

 

Az ügy lényege: 

 

Az egy faluban élő vádlott és sértett ismerősök, időnként együtt italoztak. 2019 

júniusában a sértett egy helyi dohánybolt közelében ismerőseivel beszélgetett, 

amikor a vádlott csatlakozott hozzájuk. Ekkor már mind a sértett, mind a vádlott 

ittas állapotban voltak. Zárást követően valamennyien hazaindultak. Rövid idő 

múlva a sértett és a vádlott összeszólalkoztak és dulakodni kezdtek, a jelenlévők 

azonban szétválasztották őket. Ezután a vádlott kerékpárral hazaindult, majd 

kiment az erdőbe a korábban otthagyott baltájáért és magához vette. Visszaúton 

ismét találkozott a sértettel és társaival, amikor is életveszélyesen megfenyegette 

a sértettet, a baltát pedig a férfi feje irányába lendítette, aki az ütést karjával 

hárította.  Ennek köszönhetően nem történt életveszélyes sérülés, azonban a férfi 

8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett.  

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. január 10-én éjfélig 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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2021.01.11. és 2021.01.12. 

BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG, IX. tárgyalóterem 

2040 Budaörs, Koszorú u. 2. 

Ügyszám  

5.B.539/2018 

G.L.+  

8 fő 

Gazdálkodó szervezet részére 

tevékenységet végző, önálló intézkedésre 

jogosult személlyel kapcsolatban 

elkövetett vesztegetés bűntette és más 

bűncselekmények 

2021.01.11. 

2021.01.12.  

08.30 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 

I. r. vádlott zenész, vállalkozó, aki az 1990-es évek óta több gazdasági társaságban 

tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos tulajdonosként vett 

részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági társaságok irányításában. Több 

vállalkozásnak azonban családtagjai, ismerősei a bejegyzett képviselői. I. r., III. r. és 

IV. r. vádlottak hosszabb ideje közeli ismerősök I. r. vádlott zenei és egyéb 

vállalkozásai révén. 

I. r. vádlott és társai 1993 és 1999 között elhatározta, hogy I. r. vádlott mocsai 

lakóhelyén a lakhatás céljául szolgáló és egyéb épületek közmű ellátását úgy oldja 

meg, hogy szabálytalanul vételez áramot, vizet és gázt. Ennek érdekében a 

közműveket a megkötött szolgáltatói szerződések alapján beköttette a saját, vagy 

nevezett ingatlanokra bejegyzett cégek nevére, majd illegális rácsatlakozásokat 

építtetett ki a mérőórák megkerülésével és II. r. vádlott tudtával. III. r. vádlott az 

illegális közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, hogy amennyiben azok 

karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a feladatok összehangolására 

volt szükség, lebonyolíttatta azokat V., VI., VII. és VIII. r. vádlottakkal, akik anyagi 

ellenszolgáltatás fejében a kiépítési, szerelési, gépi és földmunkákat végezték. A 

vádlottak a sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt 

fogyasztásmérők által jelzett „nulla” közeli óraállások alapján éveken át minimális 

összegű befizetéseket teljesítettek. 
 

Megjegyzés: iratismertetés, tanúkihallgatás várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. január 10-én éjfélig 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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2021.01.12. 

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 

2021.01.12.  13.00 

 

 

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: 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. január 11-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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2021.01.12. és 2021.01.14. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.Fk.83/2020 

K.Z.  

+ 19 fő 

Emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2021.01.12. 

2021.01.14. 

09.00 

09.00 

 

Az ügy lényege: 
 

Két ráckevei család és egy harmadik, szintén Ráckevén lakó dinasztia tagjai között 

feszült viszony alakult ki, amit egymás családtagjainak bántalmazása váltott ki. 

2019 augusztusában az I.r. vádlott családtagjaival, valamint a másik baráti család 

tagjaival együtt a harmadik, velük haragban álló család ráckevei háza mellé vonult. 

Ott az összegyűlt csoport szidalmazásokat és életveszélyes fenyegetéseket kiabált 

és a szomszédos telek irányába legalább három lövés is eldördült. 

Nem sokkal később különféle eszközökkel felszerelve a két baráti család tagjai a 

sértett háza elé mentek, hogy megtorolják a korábbi sérelmeiket, majd rátámadtak 

a sértettre és családjára. Ekkor az I.r. vádlott egy vasvillával fejbe szúrta a sértettet, 

melynek következtében a sértett agysérüléssel és a jobb végtagok részleges 

bénulásával járó nyílt koponyatörést szenvedett. 

Közben a támadókhoz csatlakozott egy újabb személy, akinek a kisteherautójáról 

a támadók további vascsöveket, kardokat és más eszközöket vettek magukhoz. A 

ház előtt mintegy 15 percig tartó tömegverekedés alakult ki, melyben az I.r. vádlott 

egészen a rendőrség megérkezéséig aktívan részt vett, majd a verekedést 

követően elhagyta a helyszínt. Később könnyű sérüléseinek ellátására kórházba 

ment. 
 

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. január 11-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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2021.01.15. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

6.B.78/2019 

K.Zs. Emberölés bűntette 2021.01.15. 08.30 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott 2018 első felében a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézetben töltötte szabadságvesztés büntetését. A zárkában a vádlotton 

kívül kilenc fogvatartott – köztük a sértett – volt elhelyezve. A sértett 2018. 

július 21-én megtudta, hogy a vádlott felvitt magával a zárkába egy 

fűrészlapot, ezért felszólította, hogy azt tüntesse el, mert a fűrészlap 

tartása fegyelmi vétségnek minősül. Ezt a vádlott zokon vette, ezért amikor 

egy harmadik rabtársuk is bekapcsolódott a felelősségre vonásba, azzal 

dulakodni kezdett. A sértett azonban közéjük lépett és eltolta őket 

egymástól. 

A vádlott ekkor a fiókjából elővette a Büntetés-végrehajtási Intézetben 

rendszeresített, 8,5 cm pengehosszúságú, heggyel nem rendelkező 

bicskáját - melyet korábban kiélezett - és a férfi irányába vágott vele. A 

sértett, aki nem látta, hogy a vádlott mit tart a kezében, előrehajolt, így a 

vágás az ő fülét találta el. A vádlott ezt követően azzal a felkiáltással, hogy 

„hullazsákba teszlek mindkettőtöket!” két alkalommal a sértett nyakának 

irányába vágott, melynek során egyszer a fülét, míg egyszer a nyakát találta 

el. Majd a sértett a kezével kicsavarta a kést a vádlott kezéből. Ezt követően 

segítséget kértek a felügyelőktől, akik a sértettet és a vádlottat is elvezették. 

 

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. január 14-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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