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2021.09.14. és 2021.09.16. 

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  

2021.09.14. 

2021.09.16. 

 

08.30 

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 és 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, egy mentő kórházba szállította. 

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: folytatólagos tárgyalás – sértetti 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. szeptember 13-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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2021.09.15. 

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 

2021.09.15. 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 társaival 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: ügyészi viszontválasz, utolsó szó joga, 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. szeptember 14-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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2021.09.15. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

6.B.78/2019 

K. Zs. Emberölés bűntette 2021.09.15. 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 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. szeptember 14-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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2021.09.17. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

6.Fk.122/2020 

 

P.J.P. +  

2 fő 

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmények 

2021.09.17. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

Mindhárom vádlott ismerte a sértettet és tisztában voltak azzal, hogy a sértett 

enyhe-közepes fokú értelmi fogyatékosságban szenved, amelyhez epilepszia is 

társul. 

2019. november 5-én egy baráti ünnepség keretében a vádlottak együtt italoztak a 

sértettel. Előbbiek alkoholt fogyasztottak, míg a sértett csak kólát ivott. Éjfél körül 

négyesben indultak útnak úgy, hogy a sértett biciklivel haladt, míg a vádlottak 

gyalogosan. Útközben a legfiatalabb vádlott többször megrúgta a sértettet, aki 

minden alkalommal leesett a kerékpárjáról. Egy alkalommal, az esést követően a 

sértett félelmében epilepsziás rohamot kapott, amely miatt beszélni, mozogni, 

védekezni és menekülni sem tudott. Ekkor a vádlottak körbevették és egymást 

bíztatva, sértő kifejezések kíséretében bántalmazták, megalázták és kinevették a 

földön fekvő, magatehetetlen sértettet, akit végül nedves ruházatban hagytak 

magára a hűvös éjszakában. 

Saját szórakoztatásuk érdekében a vádlottak mobiltelefonjaikkal videóra vették a 

történteket, majd a felvételeket megosztották a barátaikkal, így a történtek az 

interneten, nagy nyilvánosság számára váltak elérhetővé. 

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló, életveszélyt okozó 

sérüléseket szenvedett, továbbá a rohamára tekintettel és arra, hogy több órát 

töltött a hideg talajon, közvetett életveszélyes állapotba került.   
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanúk kihallgatása várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. szeptember 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 

 

 

 

 

 

 

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


6 

 

 

 

 

 

 

 

2021.09.17. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, fsz. 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.B.37/2021 

F.I. Tizennegyedik életévét betöltött, de 

tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személlyel hatalmi, befolyási 

viszonyával visszaélve, folytatólagosan 

elkövetett szexuális visszaélés bűntette 

2021.09.17. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

Miután a vádlott családi kapcsolati megromlottak, depresszió alakult ki nála, amely 

miatt rendszeres kezelés alatt állt, áll. 2015-ben újraházasodott. 

2013 decemberében a vádlott egy ismerőse segítségével adott fel egy hirdetést, 

amelyben életjáradéki szerződés céljából várta egy kisgyermekes nő jelentkezését. 

Végül egy kétgyermekes édesanyával sikerült megegyeznie. 

2014 júniusában a hirdetésre jelentkezett nő idősebb – akkor 14 éves – lánya, illetve a 

vádlott és a vádlott későbbi felesége között szoros érzelmi kapcsolat alakult ki. Egy 

alkalommal, amikor a kislány a terhelt otthonában vendégeskedett, a vádlott magához 

hívta őt és közölte vele, hogy ha nem szeretne rosszat a szüleinek és azt akarja, hogy a 

háza az övék legyen, akkor hagyja neki, hogy megsimogassa. Ezt követően a férfi 

szexuálisan zaklatta a sértettet, aki félelmében nem mert ellenállni. Amikor a vádlott 

abbahagyta a cselekményét, közölte a sértettel, hogy ez a közös titkuk kell, hogy 

maradjon, ellenkező esetben végez vele és a szüleivel is.  

2014. június 22-től a sértett és családja mintegy 2 hétig laktak a vádlottnál és 

partnerénél, majd elköltöztek. Az együttélés időszakában a vádlott többször 

felszólította a sértettet, kérjen engedélyt az édesanyjától arra, hogy vele aludhasson. 

Ezen alkalmakkor a terhelt különböző szexuális cselekményekre vette rá a sértettet. 

A vele történteket a sértett 2015 júliusában mesélte el szüleinek. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – vádlotti kihallgatás várható 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. szeptember 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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