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2022.05.16. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 401. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

17.B.70/2021 

L.O. Emberkereskedelem bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.05.16. 09:00 

 

 

Az ügy lényege: 
 

2019. március 10-én a vádlott a felé fennálló tartozásért cserébe arra kényszerítette a 

sértettet, hogy prostituáltként dolgozzon. Az asszonyt egy ismerőséhez vitte, akinél fogva 

tartotta. Ezt követően több alkalommal egy közúti szakaszra szállította a sértettet, azért, 

hogy ott ügyfeleivel pénzért cserébe végezzen szexuális cselekményt. A nő több 

kuncsaftot is szerzett, a tőlük kapott pénzt pedig a férfi minden alkalommal elvette tőle, 

majd a sértettet visszavitte az ismerőséhez. 

 

Egy alkalommal, amikor a fogvatartója elaludt, a sértett megpróbált megszökni, azonban 

az ajtóban a terheltbe futott, aki megakadályozta a szökési kísérletet. 

 

2019. március 13-án a sértett segítséget kért az egyik kuncsaftjától, akinek köszönhetően 

sikerült eljutni a rokonaihoz.  
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. május 14-én 20.00 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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2022.05.17. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 401-es tárgyalóterem 

Ügyszám: 

17.B.92/2021 

 

N.K. Erőszakkal, fenyegetéssel üzletszerűen, különösen 

súlyos hátrányt okozva, személyi szabadságától 

megfosztott személy sérelmére elkövetett 

emberkereskedelem bűntette 

2022.05.17. 09.00 

 

Az ügy lényege: 
 

Legkésőbb 2012-ben a vádlott egy rokona elhatározta, hogy új jövedelemforrásra tesz szert. 

Ennek érdekében hozzátartozóival és ismerőseivel egy emberkereskedelemmel – azon belül 

kerítéssel és prostitúcióval – foglakozó bűnszervezetet alapított. Ennek működéséhez főként 

Pest megye és Észak-Magyarország területén a család fiatalabb férfi tagjai – köztük a terhelt – 

összeismerkedtek nehéz helyzetben élő lányokkal. Miután magukhoz költöztették őket, 

közölték velük, hogy prostitúciós tevékenységet kell végezniük Németországban. 

Ilyen módon ismerkedett meg a vádlott egy rokona a sértettel, akit szintén külföldön 

kényszerítettek szexuális munkára. Nürnbergben a lányt más prostitúciós tevékenységet végző 

nőkkel, illetve a futtatásukat felügyelő személyekkel költöztették össze, majd többször 

megfenyegették, illetve bántalmazták annak érdekében, hogy fogadja a neki szánt 

kuncsaftokat. Napi szinten a sértett nagyjából 500-1000 eurót keresett, a pénzt pedig rend 

szerint a futtatói és fogvatartói vették el tőle.  

Egy alkalommal a sértett – miután visszautasította a hozzá érkező vendéget – sírni kezdett és 

azzal fenyegette meg a vádlott jelen lévő rokonait, hogy börtönbe juttatja őket. Emiatt egy ott 

tartózkodó férfi bántalmazni kezdte a lányt, aki egy pillanatra ki tudott szabadulni és szüleinek 

telefonálva kért segítséget. Ezt követően a sértett édesanyja 2014. július 24-én bejelentést tett 

a Dunakeszi Rendőrkapitányságon. 

Miután a terhelt hozzátartozói erről értesültek, egy hívás érkezett a Dunakeszi 

Rendőrkapitányságra. A hívó, magát a sértettnek kiadva arról tájékoztatta a hatóságot, hogy 

Szegeden tartózkodik, szeretné visszavonni az apjával folytatott megbeszélésre hivatkozva a 

keresést. Mivel az eljáró rendőr erről a sértett édesapjával egyeztett, az intézkedés 

visszavonása nem történt meg. Amikor erről a lány futtatói értesültek, Magyarországra 

szállították, útközben pedig megfenyegették, hogy felgyújtják a házukat, ha nem azt mondja a 

rendőröknek, amit ők szeretnének. Amikor otthonánál kirakták az autóból a nőt, szüleinek azt 

mondták, hogy a sértett csak kitalálta a dolgokat, hazudozik, majd a lánynak 5.000 forintot adva 

eltávoztak. A sértett 2014. július 31. napján feljelentést tett a vele történtek miatt a Hevesi 

Rendőrkapitányságon.   
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása érdekében 

sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. május 16-án 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése nem kötelező, a kihelyezett 

kézfertőtlenítő használata ajánlott. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2022.05.19. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – VII. emeleti tárgyalóterem 

Ügyszám: 

16.B.36/2019 

L.K. + 4 

fő  

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette és 

más bűncselekmények 

2022.05.19. 08.30  

 

Az ügy lényege: 

A terheltek közül I. rendű és IV. rendű vádlott élettársak, a III. rendű vádlott az I. rendű 

és V. rendű vádlott édesapja, míg a II. rendű vádlott a terhelt fivérek unokatestvére. 

I. vádpont 

2017. március 9-én a vádlottak barátaikkal közösen indultak el szórakozni. Egy 

presszóban találkoztak a társaság egy tagjának ismerősével, akivel eleinte barátságosan 

viselkedtek. Amikor azonban a sértett rászólt a III. rendű vádlottra, hogy ne viselkedjen 

agresszívan egy vendéggel, akkor a terheltek dühösek lettek a férfira. Először az I. rendű 

vádlott megütötte őt, majd a társaság több tagja folytatta a bántalmazását. Ennek 

következtében a sértett elesett, a fejét pedig a lépcsőbe verte. Miután magához 

térítették, a vádlottak és barátaik távoztak a helyszínről. A bántalmazás miatt a sértett 8 

napon belül gyógyuló sérüléseket, illetve egy maradandó esztétikai károsodást 

szenvedett. Tekintettel a bántalmazás módjára, a ténylegesnél súlyosabb sérülés 

veszélye fennállt, amelynek elmaradása pusztán a véletlenen múlott. 

II. vádpont 

Miután távoztak az I. vádpontban szereplő helyszínről a vádlottak egy másik kocsmába 

mentek, ahol italozni kezdtek. Nem sokkal később érkezett a helyszínre két másik sértett, 

akik kávét fogyasztottak. Közben az I. rendű vádlott túl hangosan próbálta hallgatni a 

saját maga által hozott zenét, amibe a pultos nem egyezett bele. Ekkor az I., a II. és a III. 

rendű vádlott a sértettekhez léptek, rasszizmus miatt vonták kérdőre őket, majd a II. 

rendű vádlott megütötte az egyik férfit, aztán a többi terhelettel mindkét sértettet 

bántalmazni kezdték. Néhány perc dulakodást követően a két sértettnek sikerült kijutnia 

a teraszra, ahová a terheltek még követték és tovább bántalmazták őket. Végül a két férfi 

elmenekült a helyszínről és telefonon értesítette a rendőrséget. Az eset során egyik 

sértett 8 napon túli, míg társa 8 napon belüli sérüléseket 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 2022. május 18-án 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése nem kötelező, a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott. 

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
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


5 

 

 

 

 

 

2022.05.20. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.88/2021 

 

K.M. Különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos 

testi sértés bűntette 

2022.05.20. 08.30 

 

Az ügy lényege: 

 

2019. szeptember 21-én a vádlott egy presszóban ünnepelte a névnapját a barátaival. 

Mulatozás közben italozott, majd beszélgetésbe elegyedett a szomszédasszonyával, aki 

azt mesélte neki, hogy az élettársa egy vita közben megütötte őt. Nem sokkal később a 

nő élettársa – a sértett – is megjelent a helyszínen. Tőle a vádlott számon kérte a nő 

bántalmazását. Miután a sértett azt válaszolta, hogy a terhelt foglalkozzon a saját 

dolgával, a két férfi között vita alakult ki szomszédságuk – a vádlott kertjének végén 

elhelyezett trágya, illetve egy átlógó faág – miatt is. Ezt követően a sértett távozott a 

presszóból. 

Később a terhelt egy baltát vett magához, majd a sértett és élettársa otthonához ment, 

ahol bemászott az ablakon, majd a konyhában rátámadt az ott tartózkodó sértettre. 

Bár a nála lévő baltát nem használta, áldozatát többször testszerte megütötte. 

Cselekményét a terhelt akkor hagyta abba, amikor a házban lakó tanú benyitott a 

konyhába, megijedt, és a helyszínről segítségkérés céljából elfutott. Ezt követően a 

vádlott távozott a helyszínről, visszament a presszóba szórakozni, a sértett pedig 

értesítette a mentőket. 

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket – egyebek 

mellett hat rendbeli törést – szenvedett. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. május 19-én 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése nem kötelező, a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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