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G. L. + 

8 fő 

Gazdálkodó szervezet 

részére tevékenységet 

végző, önálló 

intézkedésre jogosult 

személlyel 

kapcsolatban 

elkövetett vesztegetés 

bűntette és más 

bűncselekmények 
 

2020.01.20. 

2020.01.21. 

2020.01.22. 

 

8.30. 

8.30. 

8.30. 

 

 

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 célját 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 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 



sajto pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

2020. 01. 20. 

 

Monori Járásbíróság Alagsor 9. tárgyalóterem 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69. 

18.B.80/2018 H. L. 

+1fő 

 

Személyi szabadság 

megsértésének 

büntette és más 

bűncselekmények 
 

2020. 01. 20. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

I. r. és II. r. vádlottak élettársak és együtt laktak a monorierdői házukban. A 

sértett egyedül élt a budapesti lakásában. Pszichiátriai betegsége miatt a Pesti 

Központi Kerületi Bíróság az 1998. május 23. napján jogerőre emelkedett 

ítéletével cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte. A sértett a 

lakásából 2010. év folyamán többször ismeretlen helyre távozott, melynek 

eredményeként 2010. december 28. napjától kezdődően eltűnt személyként 

körözték, majd 2016. december 16. napján holttá nyilvánították. 

A vádlottak legkésőbb 2010-ben megismerkedtek Sz. I. M. sértettel, aki saját 

elhatározásából, önként elment a vádlottakkal monorierdői házukba, ahol 

velük együtt lakott a pincében kialakított lakrészében, velük étkezett és 

rendszeresen ház körüli munkát végezett.  

A sértett több alkalommal elhagyta a vádlottak engedélye nélkül a házat, 

azonban a vádlottak minden alkalommal közösen visszavitték a sértettet. 

A sértett további eltávozásának megelőzése érdekében, amikor a vádlottak 

elhagyták az ingatlant, I. r. vádlott - II. r. vádlott tudtával - a pincében a sértett 

lábait egy lánccal összelakatolta, hogy a sértett ne tudjon elmenni tőlük. I. r. 

vádlott 2017. június 26. napját megelőző hetekben egyszer megütötte a 

sértettet, aki ennek következtében 8 napon túl gyógyuló bordatörést 

szenvedett.  

2017. június második felében is lánccal és lakattal egy vascsőhöz lakatolták a 

sértettet, majd ezt követően a vádlottak az ingatlant bezárták és elmentek 

otthonról. Ez alkalommal a sértettnek sikerült a láncot szétszednie, majd a 

kapun át kimászott az utcára és gyalog a vasúti sínek mentén Vecsésre ment. 

A sértett 2017. június 26. napján 8 óra 30 perc körüli időben egy vecsési 

élelmiszerüzletnél szemmel láthatóan alultáplált és elhanyagolt, valamint 

rendkívül éhes és szomjas állapotban a kukákban turkált, miközben a jobb 

bokáján egy kb. 60 cm hosszúságú fém lánc és lakat volt, melyet a lakossági 

bejelentés alapján intézkedő rendőrök távolítottak el róla. 

 

Megjegyzés: ítélet várható 

 

mailto:sajto%20pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

2020. 01. 21. 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.55/2019 

N. Gy. Gondatlanságból 

elkövetett 

életveszélyt okozó 

testi sértés vétsége és 

más bűncselekmény 

2020. 01. 21. 13.00 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott ürömi kertes házában tartotta a saját és fia kutyáját. A szomszéddal 

közös kerítés nem volt megfelelően megerősítve, ezért az állatok 

rendszeresen átjutottak a szomszéd telekre, gyakran az utcára is kiszöktek.  

A sértettet már korábban is megtámadták a kutyák, akkor sérülései nem 

keletkeztek. Mivel az ebek rendszeresen szöktek át a szomszédba, a sértett 

egy szöges botot készített, hogy szükség esetén azzal zavarja vissza őket. 2018 

júniusában a 73 éves sértett maga javította meg a vádlott kerítését, ám miután 

az újra lyukas lett, a tulajdonost kérte a kerítés helyreállítására. A vádlott 

közölte, hogy másnap, vagy harmadnap befoltozza a lyukat, ugyanakkor 

közölte a sértettel, hogy addig ne menjen ki a kertbe és ne szurkálja a kutyákat. 

A vádlott a telkén lévő kennelbe elzárhatta volna az ebeket a hiba elhárításáig, 

mégis szabadon hagyta azokat. Másnap, 2018. július 22-én a sértett annak 

ellenére, hogy észlelte a kutyák az ő kertjében tartózkodnak, kiment, hogy 

megöntözze paradicsomait. Ekkor a kutyák megtámadták, földre döntötték és 

a fejétől a lábszáráig több helyen megmarták. A hátsó udvarban 

magatehetetlenül fekvő férfit a másik sértett, a 70 éves felesége húzta ki a 

kapun, miközben az egyik kutya a vádliján őt is megharapta. Az asszony 

értesítette a mentőket és a sértettet kórházba szállították. Az idős férfi a 

sérülések következtében közvetlen életveszélyes állapotba került, életét a 

gyors orvosi segítség mentette meg. 

 

Megjegyzés: ítélethirdetés 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

mailto:sajto%20pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
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2020. 01. 23. 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám  

21.B.54/2019 

K. S. Emberölés bűntette 2020. 01. 23. 9.00 

 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott a cselekmény idején Káván élt a sértettel és családjával közös 

házban, de külön házrészben. 

A sértett és a vádlott egyaránt italozó életmódot folytattak, egymással rossz 

viszonyban voltak, többször összevesztek az ingatlan használatával 

kapcsolatban. 

2018. augusztus 11-én Káván egy fesztiválra a sértett és a vádlott is 

kilátogatott, ahol mindketten nagy mennyiségű sört ittak. A vádlottnál volt egy 

8, 5 cm pengehosszúságú kinyitható bicska is. A délután folyamán a sértett és 

a vádlott összeverekedtek, de ekkor szétválasztották őket. Estefelé a vádlott 

az elfogyasztott ital hatására egyre agresszívebbé vált. 

A sértett fia megérkezett a fesztiválra, sört rendelt a pultnál, amikor a vádlott 

odalépett hozzá és egy sörrel telt műanyag poharat összeroppantott a 

kezével. Ekkor a férfi ellökte a pulttól a vádlottat, akit a sértett segített föl a 

földről. Miután a vádlott felállt, elővette a nála levő bicskát és azzal két 

alkalommal nyakon szúrta a sértettet, illetve a felkarján és a nyakán egy-egy 

metszett sérülést is okozott. A sértett a szúrások ellen a kezével próbált 

védekezni, ennek során a keze is megsérült. A sértett a bántalmazás 

következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy kórházba szállítás 

közben életét vesztette. 

 

Megjegyzés: ítélet várható 

 

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. 01. 23. 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 20. tárgyalóterem 

6.B.71/2019. S. Á. Emberölés 

bűntettének kísérlete 
 

2020. 01. 23. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és a sértett ismerősök, mindketten építőipari munkásként dolgoztak, 

ugyanannak a munkáltatónak, de más beosztásban.  

S. Á. vádlott és a sértett 2018. szeptember 2-án együtt söröztek a sértett 

lakásán, ahol egyenként 10 üveg sört ittak meg. Amikor az ital elfogyott egy 

dabasi non-stop boltban további söröket vásároltak.  

Este 7 óra körül a sértett belekötött a bolt előterében ülő vádlottba. A sértett a 

vádlottat ökölbe szorított kézzel fenyegette. A vádlott többször ellökte a 

sértetett, aki azonban mindig visszalépett hozzá. Később a vádlott felállt és 

közepes erővel megütötte a sértettet és a bolt előtti zöldségesládákra lökte. A 

sértett felkelve ismét a vádlottra támadt, aki a nyakánál fogva eltolta és 

leszorította a földre a bolt előtti parkolóban. Ezután a vádlott elengedte a 

sértettet és visszament a padhoz. Az időközben lehiggadt sértett utána ment, 

majd újabb szóváltás következett. Ezúttal S. Á. megragadta a sértett nyakát, a 

falhoz szorította és 14 másodpercig ott tartotta. A sértett eközben elvesztette 

az eszméletét. Ekkor a vádlott nagy erővel a földre dobta a sértettet és elhagyta 

a helyszínt.  

A sértett csak a véletlen szerencsének köszönhetően maradt életben. 

 

Megjegyzés: ítélet várható 

 

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. 01. 23. 

 

VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁG fszt. 6. tárgyalóterem 

2600 Vác, Budapest főút 14. 

1.B.107/2019. R. Á. F. Kisebb kárt okozó csalás 

vétsége 

2020. 01. 23. 13.00 

Az ügy lényege:  

R. Á. F. férfi vádlott női néven 2017 szeptemberében az interneten keresztül 

megismerkedett a férfi sértettel. Később szexuális kapcsolat alakult ki közöttük. 

2017 november végén a vádlott felvetette a sértettnek, hogy szeretne közös 

gyermeket, hiszen az orvostudomány már olyan fejlett, hogy van már lehetőség 

méh és petesejt beültetésre, így ő is tudna gyermeket szülni.  

A vádlott biztosította a sértettet arról, hogy a sikeres beavatkozást követően 

együtt fognak élni és együtt nevelik majd a gyereket. A sértett a közös élet 

reményében úgy döntött, hogy támogatja a vádlottat. Pár nap elteltével a 

vádlott telefonon közölte a sértettel, hogy a beültetésre 2017. december 8-án 

egy budai magánklinikán kerül sor.  

A férfi a beültetés és a vizsgálatok első részleteként 150.000 forintot kért a 

sértettől, aki ezt átadta neki. Később a vádlott felhívta a sértettet azzal, hogy a 

beültetés sikerült. Majd az esti órákban egy férfi, aki a vádlott testvéreként 

mutatkozott be, telefonon arra kérte a sértettet, hogy kísérje haza a vádlottat 

Gyöngyösre, mivel az rosszul érzi magát. A sértett még aznap a vádlottal 

Gyöngyösre utazott. A vádlott hasa ezután mindig egy pólyával volt 

körbetekerve, amely azt a képzetet ébresztette a sértettben, hogy az az 

elvégzett műtéti hegeit takarja.  

2017. december végén a sértett a vádlott kérésére egy vidéki bankfiókban 

számlát nyitott, melyhez a vádlottnak hozzáférése volt. Ezt követően a vádlott 

és a sértett hetente találkoztak, a férfi folyamatosan azt bizonygatta a 

sértettnek, hogy a magzatok fejlődnek, ezért a sértett abban a téves tudatban 

volt, hogy a vádlott terhes. Ennek igazolására a vádlott hamis orvosi papírokat 

mutatott a sértettnek. A vádlott 2018 januárjában a terhességgel kapcsolatos 

további kezelések finanszírozására 90.000 forintot, majd 2018 márciusában 

gyógyszerekre további 30.000 forintot kért a sértettől.   

A vádlott 2018 áprilisában egy telefonon történő beszélgetése alkalmával 

többször ellentmondásba keveredett, így a sértettben kétely ébredt. Ezt 

követően megszakította a vádlottal a kapcsolatot.  

Megjegyzés: Előkészítő ülés 



Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2020. 01. 24. 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

20.B.34/2017 

N. J. + 6 fő Különösen jelentős 

értékre elkövetett 

orgazdaság bűntette 

és más 

bűncselekmény 

2020. 01. 24. 8.30 

 

Az ügy lényege: 

Az Ukrajnában született N. J. I. r. vádlott és társa, a magyar állampolgár D. G. 

II. r. vádlott elhatározták, hogy jövedéki adó megfizetése nélkül 

dohánytermékek megszerzése és értékesítése révén anyagi haszonra tesznek 

szert. A vádlottak vádlott-társaik segítségével a Magyarországra illegálisan 

behozott cigaretta-szállítmányokat külföldre továbbértékesítették. Az I. r. 

vádlott ukrán kapcsolatain keresztül megszervezte a dohányárú vámkezelés 

nélküli magyarországi behozatalát, míg a II. r. vádlott olasz ismerősein 

keresztül intézte az adózatlan cigaretta hamis okmányokkal Olaszországba 

szállítását. A saját autószerelő-műhellyel rendelkező CS. R. V. r. vádlott 2013-

ban az I. r. vádlottal történt megállapodás révén új fuvarozási céget alapított 

az illegálisan cigaretta szállításához. A raktárbázist Dunaharasztiban 

alakították ki. Az I. r. vádlott megbízására a tehergépkocsi-vezetőként dolgozó 

K. J. III. r. vádlott úgy alakította át egy kamion rakterét, hogy egy esetleges 

hatósági ellenőrzés alkalmával rejtve maradjanak a cigarettás kartondobozok. 

Az I. r. és II. r. vádlottak 2013 decemberében nagy mennyiségű adózatlan és 

vámolatlan dohánytermék érkezését várták Ukrajnából. T. V. IV. r. vádlott 

ukrán kamionjával fa- és fűrészárú szállítására kiállított papírokkal Záhonynál 

átlépte a magyar határt, de a - IV. r. vádlott tudtával - a tehergépkocsiban 

valójában magyarországi adózatlan dohánytermék lapult. A dunaharaszti 

telephelyen történő átrakodást fizetség ellenében F. Z. VI. r. és L. D. VII. r. 

ukrán születésű vádlottak végezték. A kamion rakterében a vádlottak oly 

módon rejtették el a zárjegy nélküli cigarettát, hogy a vontatmány külső 

részére körbe 6 méter hosszú gerendákat helyeztek, hogy az ránézésre 

gerenda-szállítmánynak látszódjon. A telephelyen rakodás közben 

megjelentek a Nemzeti Adó-és Vámhivatal járőrei, a raktárban tartózkodókat 

elfogták. A II. r. vádlott az ablakot kitörve próbált elmenekülni, de végül őt is 

elkapták a nyomozók. A rajtaütés során az ellenőrök az I. r., II. r., III. r. és V. r. 

vádlottaktól összesen 18. 110. 000 szál magyar és közösségi adójegy nélküli 

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


cigarettát foglaltak le. Ezen túlmenően az I. r. vádlott gépkocsijából 3 karton 

illegális dohánytermék került elő.  

Megjegyzés: Perbeszédek, ítélet várható 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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