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2022.09.21. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.28/2022 

 

G.J. + 3 

fő 

Jelentős értékre, fegyveresen, 

csoportosan elkövetett rablás bűntette 

2022.09.21. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

Egy nem azonosított személy kérésére a sértett több pénzügyi műveletben 

közreműködött úgy, hogy színleg elvállalta egy cég vezetését, amelynek számlájára 

befolyó pénzeket továbbutalta, vagy kivette a bankszámláról és átadta a 

megbízójának, anélkül, hogy a pénz eredetét ismerte volna. 2021 júliusában 

hasonló feladatra kérte fel a párját is. Augusztus végén a férfi és a nő 

megbeszélték, hogy a bankszámlára érkező összeg egy részét nem utalják tovább 

megbízójuknak, hanem a saját céljaikra fordítják. Ennek érdekében az asszony két 

részletben 17 millió forintot vett fel a cég számlájáról. A pénzből autót vettek, 

vásárolni mentek, illetve egy üdülést is elterveztek. 

Erre az eseményre a sértett elhívta testvérét és annak férjét, míg párja a IV. rendű 

vádlottat invitálta meg. Ő a barátnője meggazdagodásáról beszámolt a III. rendű 

vádlottnak, majd elhatározták, hogy kifosztják a nagy vagyonra szert tett párost, 

úgy, hogy IV. rendű vádlott elfogadja barátnője meghívását, majd a III. rendű 

vádlottnak megüzeni, hogy melyik szobákban szálltak meg. 

Miután ezt megtette, a III. rendű vádlott felhívta az I. rendű vádlottat, akivel 

megtervezték a bűncselekmény részleteit, beszervezték a II. rendű vádlottat is és 

a helyszínre autóztak. Ott a III. rendű vádlott a nála levő riasztópisztolyt átadta az 

I. rendű vádlottnak, aki a II. r. vádlottal 2021. szeptember 1-jén bement a panzióba 

és elrejtőztek a sértett szobájában. Amikor a sértett és a párja visszatértek a 

lakrészükbe, az I. rendű vádlott a sértett arcához tartotta a riasztópisztolyt, társa 

pedig átkutatta a sértett ágyra helyezett táskáját, amiben megtalálta a pénzt. Ekkor 

a két terhelt a táskával az autóhoz szaladt, és III. rendű vádlottal elhajtottak a 

helyszínről. Később a kocsit elrejtették, a riasztópisztolyt és a megszerzett táskát 

eldobták, a pénzen pedig megosztoztak. 

Még az éjszaka folyamán a sértett kérésére a párja értesítette a rendőrséget. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. szeptember 20-án 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2022.09.21. és 2022.09.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.Fk.33/2022 

 

Fk. 

L.R. + 

29 fő 

Több ember sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2022.09.21. 

2022.09.23. 

 

09:00 

09:00 

 

Az ügy lényege: 
 

2020 januárjában a X. rendű vádlott lánya és a VI. rendű vádlott élettársi kapcsolatot 

létesítettek. Ezt egy több millió forintból megvalósult lakodalommal ünnepelték meg, 

azonban a felek kapcsolata rövid időn belül megromlott. Egy alkalommal a nő – amikor 

rokonaihoz ment látogatóba – közölte, hogy nem tér vissza a párjához. Emiatt a két fél 

rokonsága kölcsönösen megkárosítva érezte magát és az esküvőbe fektetett összeget 

egymástól követelték. 

Idővel az érdi és az enyingi család konfliktusa egyre jobban elmélyült. Egymást a közösségi 

médián keresztül gyalázták, fenyegették. Egy alkalommal az érdi család verekedésre hívta 

ki az enyingieket. 2020. július 30-án a két család feje, a X. rendű vádlott és a sértett 

megegyeztek, hogy egy benzinkúton találkoznak. Mivel mindkét család tettlegességre volt 

felkészülve, ezért különböző ütlegekkel és nagy számban – az ügy minden vádlottja és a 

későbbi verekedésben részt nem vevő személyek – érkeztek a helyszínre. 

Amikor a VII. rendű vádlott megpillantotta az érdi család éppen felsorakozó autóit, akkor 

feléjük szaladt és egy italos palackot dobott az irányukba. Ekkor az enyingi család több 

tagja megindult a férfi felé. Mindeközben a helyszínre kocsival érkező II. rendű vádlott 

elütötte járművével a menekülni próbáló VII. rendű vádlottat. Ennek következtében a VII. 

rendű terhelt az autó motorháztetejére esett. Ezután a sofőr tolatni kezdett és elütötte a 

XI. rendű vádlottat is. Ezt követően az I., a X. és IX. rendű vádlottak kirángatták a II. rendű 

terheltet a kocsijából és bántalmazni kezdték. A II. rendű vádlott egy éles tárggyal próbált 

védekezni, aminek következtében megvágta a X. és az I. rendű vádlottakat. Nem sokkal 

később elejtette a tőrt, ám ekkor a sértett sietett a segítségére, aki egy ütleggel fordult az 

I. rendű vádlott felé. Ekkor azonban az I. rendű vádlott az időközben megszerzett 

vágóeszközzel mellkason szúrta a sértettet. Bár a sértett ekkor még nem esett össze – 

részt vett a további verekedésekben – halálát a szúrt sérülés okozta. A férfi a helyszínen, 

a mentők kiérkezése előtt elhunyt. 

Időközben a két család különböző tagjai egymással párhuzamosan többször is 

verekedésbe keveredtek egymással. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. szeptember 20-án 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2022.09.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

16.B.86/2021 

 

G.G. Jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.09.23. 

 

08:30 

 

 
 

Az ügy lényege: 

 

2018. január 5. és 2018. február 23. között a vádlott egy harmadik személy 

közvetítésével 6-7 alkalommal vásárolt marihuánát és speed-et egy férfitól. 

Miután a rendőrök elfogták a dílert – mint beazonosított vásárlójánál –, 2020. 

szeptember 9-én a vádlottnál is házkutatást tartottak. Ekkor a hatóság emberei 

az előszobában lévő hűtőszekrény mélyhűtő részében amfetamin és koffein 

tartalmú – tehát ún. „felütött” – speed-et, illetve kábítószerek porciózásához 

szükséges eszközöket találtak.  

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. szeptember 22-én 12:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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