
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2020.06.29-07.03. 

2020.06.29. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.15/2020 

J.Gy. Különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmény 

2020.06.29. 

 

09.00 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A rokkantnyugdíjas, alkalmi munkákat végző és italozó életmódot folytató vádlott 

a tulajdonát képező biatorbágyi ingatlan területén álló egyik házban lakott, az ott 

üresen álló másik házába pedig a sértett korábbi megállapodásuk szerint 

beköltözött. A lakhatásért cserébe a vádlott heti 10.000 Forint bérleti díjat kért a 

sértettől. Amikor a sértett ezt nem tudta kifizetni, a vádlott ház körüli munkákat 

végeztetett vele. A sértett szintén alkalmi munkákból élt és alkoholizáló életmódja 

volt.  

2019 elején a vádlott egy budapesti háznál takarítási munkát szerzett a sértettnek, 

ahol korábban maga a vádlott időnként javítási munkákra kapott megbízást.  

A vádlott egy alkalommal súlyosan bántalmazta a sértettet azután, amikor a sértett 

fültanúja volt annak, hogy a vádlott pénzt kért a budapesti ház tulajdonosától és 

ezt a sértett azzal kommentálta, hogy „kell a vodkára”. A bántalmazás miatt a 

sértett 8 napon túl gyógyuló mellkasi sérülést szenvedett. 

2019 áprilisában a fájdalmai miatt otthon pihent, majd később alkoholt 

fogyasztott. A vádlott aznap orvoshoz ment, közben többször próbálta elérni 

telefonon a sértettet, aki nem vette fel a telefont. Ezen a vádlott feldühödött, majd 

ittas állapotban hazaérve a sértettet számon kérte és elkobozta a telefonját. Ezt 

követően a vádlott a saját lakrészében benzines palackot vett magához, visszament 

a sértett házába és az ágyon fekvő sértettet lelocsolta majd meggyújtotta. A sértett 

el tudta oltani a tüzet, azonban 8 napon túl gyógyuló égési sérüléseket szenvedett. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 

Kérjük, regisztrációját 2020. június 28-án éjfélig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró 

maszk, vagy kendő, sál viselése, valamint 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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2020.07.01. 

BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG IX. tárgyaló 

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 

2020.07.01. 

 

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. G. L. I. r., Cs. 

Cs. III. r. és P. K. M. 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 G. B. II. r. vádlott tudtával. Cs. Cs. 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: folytatólagos tárgyalás, tanúmeghallgatások várhatók 

 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 

 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 

 
Kérjük, regisztrációját 2020. június 30-án 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, 

vagy kendő, sál 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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2020.07.01. 

GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6. 

Ügyszám  

6.B.104/2020 

Sz.S.+1 fő Jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer birtoklásának 

bűntette és más bűncselekmények 

2020.07.01. 

 

09.00 

 

 

Az ügy lényege: 

 

Az I. r. vádlott és a II. r. vádlott házastársak. A vád szerint az általuk bérelt és 

életvitelszerűen lakott mogyoródi ingatlan alagsorában és garázsában 2014 

októberétől kezdve kannabiszt termesztettek. A növény által igényelt speciális 

körülményeket, vagyis a megfelelő fényt, hőmérsékletet és páratartalmat az ehhez 

szükséges technológiai eszközökkel biztosították. 

2016 októberében a hatóság 431 tő kannabisz növényt és 1,4 kg kannabisz növényi 

törmeléket foglalt le. 

Emellett a vádlottak a fent említett ingatlanban lévő árammérő óra zárópecsétjét 

megrongálták, ezáltal 2016 folyamán nyolc hónap alatt mintegy 350.000 Ft értékben 

összesen 9.332 kWh áramot sikerült szabálytalanul vételezniük. 

 

Megjegyzés: perbeszédek és ítélet várható 

 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött!  

 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2020. június 30-án 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg!  

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, 

vagy kendő, sál 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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2020.07.03. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.61/2018 

Sz.A. Különös kegyetlenséggel elkövetett 

emberölés bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.07.03. 

 

08.30 

 

Az ügy lényege: 

A vádlott 1987. október 31. és 2014. december 21. között rendőrként teljesített 

szolgálatot, majd leszerelését követően foglalkozott többek között 

magánnyomozással és őrzés-védelemmel is. A bűncselekmény elkövetését 

megelőző időszakban élelmiszerkereskedelmi cégekben dolgozott, ám számottevő 

jövedelme nem volt. 

A sértett házassága a 2000-es évek elején megromlott. Férjével külön költöztek, de 

nem váltak el. A férj korábban az addig a tulajdonát képező Kft. tulajdonjogának 70% 

a sértettnek, 30%-át közös gyermeküknek engedte át, de ügyvezetői pozíciójáról 

nem mondott le. A cég bankszámlája felett ő rendelkezett. A sértett 2016-ban le 

akarta váltani férjét az ügyvezetői tisztségből, ám gyermekük ehhez nem járult 

hozzá. A sértett ezért valótlan tartalmú meghatalmazást hamisított, melynek 

segítségével döntött a cég végelszámolásáról és az ügyvezető lemondásáról. A 

bíróság később felfüggesztette a végelszámolás végrehajtását.  

A vádlott korábbi élettársa útján ismerkedett meg a sértett férjével és tudomást 

szerzett a köztük fennálló pénzügyi ellentétekről. Elhatározta, hogy hogy erre 

hivatkozva megpróbál pénzt szerezni a sértettől. A vádlott megfigyelte vagy 

megfigyeltette a sértett lakóhelyét és szokásait, majd 2017. áprilisában egy 

parkolóban beült a sértett mellé annak gépkocsijába. Bemutatkozás nélkül 

valótlanul állította, hogy a sértett férje 40 millió forinttal tartozik neki. A pénz 

kifizetését a sértett megtagadta. Amikor a sértett ki akart szállni az autójából, a 

vádlott azzal tartotta vissza, hogy a parkolóban várakozó társai nem lesznek olyan 

kíméletesek, mint ő. Mivel a vádlott tartott cselekménye lelepleződésétől, 

elhatározta, hogy megöli a sértettet. Ennek érdekében hamarosan újabb találkozót 

kezdeményezett. Amikor a sértett beült a vádlott autójába a sértettel egy erdős 

területre hajtott, ott kiszállította az autóból, őt kisebb erővel ötször megütötte a 

fején, majd a zsebkésével háromszor megszúrta a hátán, egyszer a mellkasán és 

kétszer a nyakán. A sértett a helyszínen életét vesztette. Ezt követően a vádlott a 

sértett mobiltelefonját kikapcsolta és a táskájával együtt eltulajdonította, a sértett 

holttestét az elkövetés helyszínének közelében eltemette. 
 

Megjegyzés: utolsó szó jogán és ítélet várható 

 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 

Kérjük, regisztrációját 2020. július 02-án 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró  

maszk, vagy kendő, sál viselése, valamint 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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