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2022.01.18. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.7/2021 

 

M.F. + 

1 fő 

A sértett sanyargatásával, jelentős 

érdeksérelmet okozva, társtettesként 

elkövetett kényszermunka bűntette 

2022.01.18. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

2017 elején a vádlottak egy ingatlant vásároltak, ahol felújítási és építkezési 

munkálatokba kezdtek. 2017 májusában a férfi terhelt egy szomszédos település 

áruházlánca előtt megszólította az ott tartózkodó, értelmi fogyatékkal élő sértettet, 

akitől megkérdezte, lenne-e kedve egy építkezésen dolgozni. Miután a férfi 

nemleges választ adott, az I. r. vádlott betuszkolta őt a kocsijába és egy ajtó, ablak, 

víz, áram, illetve tisztálkodási lehetőségek nélküli melléképületben szállásolta el. 

Ezt követően a feleségével együtt heteken át, napi egy étkezés mellett, fizetség 

nélkül végeztettek nehéz fizikai munkát a sértettel, aki állapotánál fogva nem 

tudott segítséget kérni vagy egyedül hazamenni. 

Mivel a családja semmit nem tudott a sértett hollétéről, ezért 2017. május 18-án a 

rendőrségen jelentették be az eltűnését. 

2017. június 5-én az I. r. vádlott visszavitte a sértettet ahhoz az áruházhoz, 

amelynek közelében először találkozott vele. Ott az erősen lefogyott, szennyezett 

ruházatot viselő férfit a család egyik ismerőse felismerte, majd a hozzátartozói 

hazaszállították. 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanúkihallgatás és ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. 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 kötelező és 

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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2022.01.19. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.B.57/2021 

 

K.B. Tizenkettedik életévét be nem töltött, 

felügylete alatt álló személy sérelmére, 

folytatólagosan elkövetett szexuális 

erőszak bűntette 

2022.01.19. 

 

08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

Családi barátként a vádlott és a sértett édesanyja gyermekkoruk óta ismerték 

egymást. A nő 2017 őszén egy üllői albérletbe költözött és ettől az időszaktól 

kezdve sokszor késő estig dolgozott a munkahelyén. Emiatt gyakran a vádlottat 

kérte meg, hogy vigyázzon a 2015-ben szültetett kislányára. Ezt a férfi meg is tette 

– vigyázott a sértettre, esténként megfürdette és lefektette. 

Mindeközben azonban – 2017 ősze és 2019. szeptember 27. napja között, 

pontosan meg nem határozható időben – a vádlott legalább 10 alkalommal végzett 

szexuális cselekményt a felügyeletére bízott sértettel, akit többször is 

figyelmeztetett arra, hogy a történtekről ne szóljon az édesanyjának. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – 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. január 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/


4 

 

 

 

2022.01.19. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

6.B.76/2021 

 

T.G. + 

1 fő 

Jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2022.01.19. 

2022.01.19. 

08:30 

10:30 

 
 

Az ügy lényege: 
 

2019 októberében a két terhelt megállapodott abban, hogy kábítószerek 

értékesítéséből keresnek pénzt – mindezt úgy, hogy az amfetamint maguk állítják 

elő. Ehhez azonban egy ingatlanra volt szükségük. Ekkor az I. r. vádlott egy 

ismerőse elárulta, hogy egy olyan férfitól bérel házat, aki életvitelszerűen az 

Egyesült Államokban tartózkodik. Mivel ebben az időben a bérlőnek börtönbe 

kellett vonulna, a terhelt felkereste a ház tulajdonosát, hogy szívesen rendben 

tartaná az ingatlant, fizetné a számlákat, sőt ki is bérelné. Bár az ingatlan 

bérbeadásába a tulajdonos nem egyezett be, azt elfogadta, hogy az I. r. vádlott 

vigyázzon az otthonára. 

Ekkor az I. r. és a II. r. vádlott amfetamin előállítására és kábítószerek 

értékesítésére rendezkedett be a házban, a tevékenységet pedig 2019 októbere és 

2020 februárja között végezték. 

2020. február 5-én a két férfi csaknem 40 kg amfetamint állított elő, majd a 

kiporciózott drogokat járművükbe tették, hogy értékesítsék azokat. Tervük 

megvalósításának azonban rendőri intézkedés vetett véget. 

Ugyanazon a napon a rendőrök átkutatták a két férfi által használt ingatlant, ahol 

drogok előállításához és értékesítéséhez szükséges eszközöket, valamint 

kábítószereket foglaltak le. 

Később, 2020 júniusában, amikor a ház tulajdonosa Magyarországon tartózkodott, 

további kábítószereket talált az otthonában, amit haladéktalanul jelzett a 

hatóságnak. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés és első tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. 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 kötelező és 

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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2022.01.20. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

4.B.12/2021 

 

R.B. Életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2022.01.20. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

A kk. sértett édesanyja és a vádlott 2 éven át közelebbi kapcsolatban álltak 

egymással, majd 2019 tavaszán szakítottak. Mivel ezt a férfi nem tudta feldolgozni 

többször is felkereste a nőt az otthonában, ahol rendszeresen szóváltás alakult ki 

köztük. 

2019. június 22-én a felek az utcán találkoztak, ahol veszekedni kezdtek, majd a 

terhelt bántalmazta az asszonyt, amit a nő elmesélt a fiának. Később a vádlott 

telefonon hívta fel a volt párját, azonban a készüléket a kk. sértett vette föl, aki 

revans vétel miatt találkozóra hívta a férfit. Ezt követően a sértett az édesanyjával 

és egy ismerősükkel elindult a terhelt otthona felé. Miután odaértek, a vádlott egy 

késsel kiment az utcára. Amikor ezt egy járókelő meglátta, megpróbálta 

megakadályozni a tettlegességet azzal, hogy elhívta a vádlottat, azonban a sértett 

utánuk indult. Ezt a terhelt észrevette, megszúrta a kk. sértettet, majd bemenekült 

a lakásába. Az eset következtében a fiú 8 napon belül gyógyuló sérülést 

szenvedett, azonban csak a véletlennek köszönhető, hogy a kés pengéje nem 

hatolt mélyebbre, és a sértett nem került közvetett vagy közvetlen életveszélyes 

állapotba. 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanúkihallgatás, okirati bizonyítás, 

perbeszédek és ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. 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 kötelező és 

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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2022.01.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.65/2021 

 

G.CS. 

+ 2 fő 

Rablás bűntette és más bűncselekmény 2022.01.21. 

 

08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

I. r. és III. r. vádlott anyós-meny viszonyban állnak. A sértett az I. r. és a II. r. vádlott 

ismerőse. 

2018-ban a vádlottak megállapodtak abban, hogy közösen bejutnak a sértett 

házába, ahonnan eltulajdonítják az idős férfi pénzét és egyéb értékeit. 

2018. november 15-én megjelentek a sértett otthona közelében. Először az I. r. 

vádlott ment a bejárathoz. Miután a sértett beengedte a nőt, beszélgetni és 

pezsgőzni kezdtek és eközben az asszony altató hatású szert tett a férfi italába. 

Nem sokkal később az idős férfi a hálószobába ment lefeküdni, majd az I. r. 

vádlott a konyhaablakon beengedte a II. r. vádlottat. A ház fegyverszobájában 

talált szuronnyal a II. r. vádlott felfeszített egy íróasztalt, ahonnan 1.030.000 

forintot vett magához, miközben I. r. vádlott 84 db, összesen 547.175 forint 

értékű gyűjtői érmét tulajdonított el. A készpénzt II. vádlott még a sértett házánál 

átadta I. r. vádlottnak. 

Eközben III. r. vádlott az utcán várakozott, és figyeléssel biztosította a 

cselekményt. 

Miután a terheltek távoztak a helyszínről I. r. vádlott 300.000 forintot adott a II. r. 

vádlottnak, míg a fennmaradó összegen a III. r. vádlottal osztozott. 

 

A bűncselekménnyel okozott összesen 1.577.175,-Ft. kár nem térült meg.   
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanúkihallgatás és szakértői 

meghallgatás várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott 

számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. 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 kötelező 

és 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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2022.01.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.B.33/2021 

 

L.F.J. Aljas indokból elkövetett emberölés 

bűntette és más bűncselekmény 

2022.01.21. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

Miután a vádlott Budapesten megismerkedett egy férfival, összebarátkozott vele, 

illetve a rokonaival is. A terhelt különösen az ismerőse lányának egyik kiskorú 

gyermekével alakított ki szorosabb viszonyt, akinek programokat szervezett, 

ajándékokat vásárolt, majd egy idő után – havonta 2-3 alkalommal – budapesti 

lakásába is elvitte ottaludni. Miután 2017-ben a vádlott megvált a fővárosi 

ingatlanától szívességi lakáshasználóként az ismerőséhez költözött, a házigazdát 

és családját pedig időnként pénzzel segítette. Tekintettel a jó viszonyra a házban 

élő kiskorú gyermekeket a szüleik többször elengedték a vádlottal különböző 

programokra. 

2016 nyara és 2019 decembere között saját lakásában és albérletében, illetve az 

ismerőse otthonában a terhelt az egyik rábízott kiskorú fiúval többször létesített 

szexuális kapcsolatot, amelyet követően mindig figyelmeztette a sértettet, hogy a 

történtekről ne beszéljen a szüleinek.  

2019 decemberében a vádlott ismerőse kiskorú lányával maradt kettesben, akivel 

szintén szexuális cselekményt folytatott. 

Időközben a terhelt és ismerősének élettársa között a kezdeti jó viszony 

megromlott. A felek többször veszekedtek, mivel az asszony gyanakodni kezdett 

arra, hogy a vádlott és a kiskorú sértettek között szexuális kapcsolat van. Emiatt a 

nő pedofilnak nevezte a férfit, aki ezért két alkalommal életveszélyesen 

megfenyegette őt. 2019. december 18-án, egy ilyen konfliktus alkalmával az 

asszony felhívta az élettársát, hogy fültanúja legyen a veszekedésnek. Nem sokkal 

később – mivel a férfi egyre jobban tartott attól, hogy ismerőse tudomására jut a 

kiskorú sértettekkel elkövetett cselekménye – a terhelt magához vett egy kést, 

amellyel mellkason szúrta ismerőse élettársát, aki a helyszínre érkező orvosi 

segítség ellenére belehalt a sérüléseibe. 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. 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 kötelező és 

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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