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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2021.01.18-22. 

2021.01.18. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.100/2020 

 

V.L.  Előre kitervelten, hivatalos személy és több 

ember sérelmére elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmény  

2021.01.18. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

Más ügyben a Budakörnyéki Járásbíróság 2019. július 28-án elrendelte a vádlott 

bűnügyi felügyeletét, amelynek hatálya alatt 2020. január 23-án a férfinak meg 

kellett volna jelennie a Budakörnyéki Járásbíróságon az elmeállapota megfigyelése 

tárgyában tartott ülésen. Mivel ezt a terhelt nem akarta megtenni, elhatározta, hogy 

megöli az őt kísérő rendőröket, majd megszökik. Ennek érdekében 2020. január 23-

án felhívta a 112-es segélyhívószámot, valótlanul azt állította, hogy megsérült a válla, 

ezért rendőröket kért, hogy kórházba szállítsák, majd egy kést és nagyobb 

mennyiségű készpénzt vett magához. 

Amikor a járőrök kiérkeztek a vádlott otthonához, mentővel kórházba szállították. 

Onnan a vádlott szállításával megbízott rendőrpáros szolgálati gépjárművébe 

ültette a terheltet azért, hogy hazavigyék őt. Vállsérülése miatt a vádlottat nem 

bilincselték meg. 

Útközben a férfi az ablaknak szorította a mellette ülő női sértettet, akit késével 

megszúrt. Amikor ezt a járművet vezető rendőr észlelte, üresbe tette a kocsit, 

hátrafordult, hogy lefogja a támadót. Az első próbálkozása után a terhelt 

kiszabadította a kezét és többször megvágta a férfi sértettet. Amikor a rendőrnek 

sikerült ráfognia a vádlott csuklójára, a társa elővette szolgálati fegyverét, amelynek 

a csövére a vádlott ráfogott és megpróbálta megszerezni. Ezt a sértetteknek sikerült 

megakadályozniuk, így a rendőrnő a fegyverével ki tudott szállni a kocsiból és 

fegyverét a vádlottra irányította. Ugyanígy tett a társa is, miután kivette a kést a 

terhelt kezéből, majd erősítést és mentőt hívott. Nem sokkal később megjelent két 

közelben tartózkodó rendőr, akiknek a segítségével a vádlott hosszas ellenállását 

követően végül sikerült megbilincselni a támadót. 

Mindkét sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, ám az őket ért 

szúrások akár életveszélyes állapotot vagy a halálukat is előidézhették volna. 
 

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 2021. január 17-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 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
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2021.01.19. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

6.B.74/2020 

R.Gy. + 4 fő Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmények 

2021.01.19. 08.30 

Az ügy lényege: 
 

Az I.r. vádlott a IV.r. vádlott édesapja, a vádlottak mind rokoni kapcsolatban állnak egymással. 

IV.r. vádlott 2016 óta élettársi kapcsolatban élt az egyik sértettel, amit a sértett nő családja nem nézett 

jó szemmel. 

2018. november 27-én a IV.r. vádlott az utcán összetalálkozott élettársa testvérével és édesanyjával. 

Ekkor a IV.r. vádlott és élettársa testvére között szóváltás alakult ki, amiért a férfi számonkérte IV.r. 

vádlottat, mert szerinte rosszul bánik húgával. A beszélgetésről IV.r. vádlott beszámolt testvérének, a 

III.r. vádlottnak, aki ezen felháborodva még aznap felhívta telefonon IV.r. vádlott élettársának édesapját, 

majd közölte, hogy szólni fog I.r. vádlottnak is. Az I.r. vádlott a sértetti család részéről fenyegetésnek 

vette a történteket, majd facebook-os bejegyzésben tudatta a sértettekkel, hogy másnap leszámol velük.  

Ezután a magát a nagykőrösi vajdának tartó I.r. vádlott telefonon kereste a sértetti családfőt és közölte, 

hogy a másik családnak be kell hódolnia neki, amire a férfi nem volt hajlandó. A beszélgetést követően 

az I.r. vádlott a másik négy vádlottal, illetve több ismeretlen személlyel együtt gépkocsiba ült és 

gumilövedékes puskával, gázpisztollyal, fémbotokkal, karddal és ütésre alkalmas eszközökkel 

felfegyverkezve egyenesen a sértetti család házához ment, hogy erődemonstrációval tekintélyt vívjon ki 

és elégtételt vegyen a korábbi fenyegetés miatt. 

A házhoz érkezve kihívták és az utcára rángatták a IV.r. vádlott élettársának testvérét, akire a magukkal 

vitt fegyverekkel rátámadtak. A sértett segélykiáltását hallva a sértett testvére és édesapja is kijött a 

házból, ekkor a vádlottak őket is bántalmazni kezdték. A verekedés során a IV.r. vádlott élettársának 

testvére és édesapja védekezésként az I.r. vádlottat többször arcon ütötték, erre válaszul a többi vádlott 

súlyosan bántalmazta a két férfi sértettet. Ezt követően a vádlottak távoztak a helyszínről, mivel úgy 

gondolták, hogy a sértett édesapa életét vesztette, a fia pedig már nem képes visszatámadni. 

Az eset után a sértett édesapa felesége és a szomszédjuk értesítette a rendőrséget és a mentőket. 

A bántalmazás következtében mindkét férfi sértett részben 8 napon belül, részben azon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. A súlyosabb, életveszélyes sérülés elmaradása csak a véletlennek köszönhető. 

Az I.r. vádlott esetében is részben 8 napon belül, részben 8 napon túl gyógyuló sérülések keletkeztek. 

 

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 2021. január 18-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 

 

 

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


3 

 

2021.01.20. és 2021.01.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.Fk.83/2020 

K.Z.  

+ 19 fő 

Emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2021.01.20. 

2021.01.22. 

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 19-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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2021.01.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

8.B.82/2020 

 

Sz.M. Kábítószer-kereskedelem bűntette és 

más bűncselekmények 

2021.01.21. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott a cselekmény idején munkanélküli volt, rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezett, 2017 év végétől szülei és nagyszülei tartották el. Ennek ellenére 

nagyobb mennyiségű készpénzt, valutákat tartott magánál és külföldre is 

rendszeresen utazott, mely arra utal, hogy tényleges jövedelmét illegális úton 

szerezhette be. 
 

2019. augusztus 17-én Pátyon a vádlott bódult állapotban, vezetési képességét 

befolyásoló szer hatása alatt személygépkocsit vezetett, melyben az aznap vagy az 

azt megelőző időszakban értékesítés céljából megszerzett, kábítószernek minősülő 

anyagokat szállított.  
 

A rendőrség a vádlottat közúti ellenőrzés alá vonta és lefoglalta a járműben talált 

extasy tablettákat, valamint a közel 2 millió forint forgalmi értékű kokaint.  

A vádlottól vett vér- és vizeletminta kábítószer fogyasztását mutatta ki, ezáltal a 

vádlott gépjármű bódult állapotban történő vezetésével a KRESZ szabályait is 

megszegte. 
 

A nyomozás során lefoglalt kábítószerek együttes mennyisége meghaladja a 

jelentős mennyiség alsó határát, annak 190 százalékára becsülhető. Ezen felül a 

hatóság összesen közel 400.000 forint értékű készpénzt - forintot és külföldi valutát 

- foglalt le. 
 

Megjegyzés: perbeszédek, iratismertetés 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 2021. január 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 

 

 

 

 

 

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


5 

 

2021.01.21. 

GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG, 2. emelet 5. tárgyalóterem 

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 6. 

Ügyszám:  

4.B.165/2020 

R.R.  

+ 1 fő 

Tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személynek új pszichoaktív anyag 

kínálásával (átadásával) elkövetett új 

pszichoaktív anyaggal visszaélés 

bűntette és más bűncselekmények 

2021.01.21. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlottak testvérek. 2015 és 2018 novembere között mindketten „kréta”, illetve 

„kristály” nevű új pszichoaktív anyagot adtak el több személynek.  

Az idősebb vádlott tizenegy vásárlónak – köztük legalább egy fiatalkorúnak is – 

összesen nagyjából 1.655.000 Ft értékben adott el „kréta”, illetve „kristály” nevű új 

pszichoaktív anyagot. Öccse hasonló módon üzletelt legkevesebb nyolc személlyel, 

akiknek összesen legalább 1.486.000 Ft értékben árusított új pszichoaktív 

anyagokat. 

A vádlottakat 2019 márciusában fogta el a rendőrség. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás, 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 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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