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2023.01.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.Fk.97/2022 

Á.R.B. + 

3 fő  

Tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy sérelmére azonos alkalommal, 

egymás cselekményéről tudva többek 

által elkövetett szexuális erőszak 

bűntette és más bűncselekmények 

2023.01.23. 08:30  

 

Az ügy lényege: 
 

2022 első felében a négy fiatalkorú vádlott és a kiskorú sértett az Aszódi Javítóintézet 1-

es csoportjában töltötték jogerős javítóintézeti nevelésüket. Egy alkalommal a sértett 

nem a szobatársaival ment el zuhanyozni, amiért az I. rendű vádlott megütötte kiskorú 

társát. Ezt követően rendszeressé vált a sértett bántalmazása, ami naponta 3-4 

alkalommal is megtörtént. Leggyakrabban az I. rendű vádlott irányításával folytak a 

cselekmények, akihez a legtöbb esetben a másik három terhelt is csatlakozott. Főként 

testszerte ököllel ütötték, illetve bakanccsal vagy anélkül rugdosták a vádbeli időszakban 

a 14 éves fiút. Emellett számos alkalommal egy kisebb kalapáccsal verték fejen, illetve 

verbálisan is bántalmazták, megalázták. Továbbá a sértettet szexuális bántalmazás is 

érte. Egy alkalommal az I. rendű vádlott behívta őt a hálószobába és azt mondta neki, 

hogy ha kézzel kielégíti őt, akkor a bántalmazások megszűnnek. A fiú remélve, hogy 

többet nem verik meg, a felszólításnak eleget tett. Nem sokkal később ugyanerre akarta 

őt kényszeríteni a II. rendű vádlott is, de a sértett ekkor már ellenkezett. 

2022. március 6-án a terheltek – egy becsempészett mobiltelefonnal – először egy pár 

másodperces, majd egy 16 perces videófelvételt készítettek cselekményükről. Nagyjából 

egy héttel később az intézmény nevelői észlelték a sértett zúzódásit, orvoshoz vitték és 

kiemelték az 1-es csoportból. Bár a fiú 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett a 

bántalmazások során, a terheltek cselekményei következtében súlyosabb, 8 napon túl 

gyógyulói sérülései is kialakulhattak volna. Továbbá a fizikai következmények mellett a 

sértettet pszichés károsodás is érte. 

Mindemellett az I. rendű vádlott telefonjában a nyomozás során két olyan pornográf 

tartalmú fényképet talált a hatóság, amely 18. életévüket be nem töltött lányokat a 

nemiséget súlyosan szeméremsértő módon ábrázoltak. 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. január 21-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 

 

 

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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2023.01.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.Fk.37/2022 

Fk. 

S.N.D. 3 

2 fő  

Bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett rablás bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2023.01.23. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

2020 tavaszán az ügy fiatalkorú vádlottja megszökött egy gyermekotthonból, hajléktalan 

életmódot folytatott, illetve ismerőseinél szállt meg. Mindeközben rendszeresen 

fogyasztott kábítószert, azonban a szükségleteit saját erőből anyagilag nem tudta 

fedezni. Egyik női ismerősén – a III. rendű vádlotton – keresztül ismerkedett meg az I. 

rendű vádlottal, aki szintén rendszeresen fogyasztott különböző drogokat. Ezt követően 

a férfi biztosította a fiú lakhatását és a kábítószerszükségleteit is fedezte, cserébe 

azonban pornográf fényképeket készített róla. Női ismerősével közösen a képeket 

közzétették egy internetes oldalon, majd a tinédzsert szexmunkásként kezdték el 

hirdetni. Egy hónapon át naponta több férfi is jelentkezett a hirdetésre, a fiatalkorú 

terhelt pedig több alkalommal nyújtott szexuális szolgáltatást a jelentkezők számára. 

Bevételét minden alkalommal átadta a számára lakhatást és kábítószert biztosító 

társának. Ez rendszerint 20.000-25.000 Ft, esetenként akár 60.000 Ft volt. Az összegből 

az I. rendű vádlott a fiatalkorú férfinak pedig csak ételt, italt és kábító hatású anyagot 

biztosított.  

Az idősebb férfi rábírta fiatalkorú társát, hogy pénzt szerezzen a nagymamájától. 2020. 

augusztus 14-én a fiú megjelent az idős sértett lakóhelyén, életveszélyesen 

megfenyegette az asszonyt, aki közölte, hogy nincs pénze, ezért a terhelt távozott a 

helyszínről. 2020. augusztus 15-én a fiú ismét megjelent a nagymamájánál, kicsalta az 

asszonyt a házból, pénzt kért tőle, amit az idős nő megtagadott. Amikor a sértett vissza 

akart menni a lakásba a vádlott útját állta, megpróbálta letépni a nyakában lévő 

nyakláncot, de csak az azon függő medált sikerült megszereznie, amit végül visszadobott 

a sértettnek. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. december 6-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 
 

 

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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2023.01.24. és 2023.01.26. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

13.B.43/2022 

M.Zs.  Erőszakkal, szexuális cselekmény céljából 

elkövetett emberkereskedelem és 

kényszermunka bűntette és más 

bűncselekmény 

2023.01.24. 

2023.01.26. 

08:30 

08:30  

 

Az ügy lényege: 
 

2011 elején az akkor 18 éves sértett az interneten megismerkedett a vádlottal, aki 

raktárosi munkát ajánlott neki a fővárosban.  Bár az apja ellenezte a kapcsolatot, a sértett 

mégis elutazott Budapestre, ahol kiderült, hogy szexuális munkát kell majd végeznie. 

Ellenkezésre a nőnek nem volt lehetősége, így egészen 2020 végégéig a vádlott napi 

rendszerességgel, fizikai bántalmazással kényszerítette prostitúcióra. A férfi minden 

alkalommal elvette a sértettől a tevékenységéből származó összes bevételt és a pénz 

felett ő rendelkezett. Ennek ellenére a felek élettársi kapcsolatot létesítettek egymással, 

amelyből két gyermek született. 

Éveken át az asszony az őt ért bántalmazások és sérülések ellenére is kötődött a 

vádlotthoz, azonban 2020. december 29-én emailben fordult az illetékes gyámügyi 

hivatalhoz és kért segítséget.  

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. január 23-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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2023.01.25. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

18.B.60/2022 

 

T.D.Sz. Háborús uszítás bűntette 2022.01.25. 09:00 

 

Az ügy lényege: 

 

Miután egy németországi székhelyű online felületen különböző felhasználók az 

Iszlám Államhoz és az Al-Kaidához köthető propagandaterméket (főként muszlim 

kultúrkörben ismert, harcra buzdító, erőt demonstráló indulókat) tettek közzé, a 

német hatóság felvette a kapcsolatot a Terrorelhárítási Központtal. Nekik azt az 

információt adták, hogy Magyarország tekintetében is beazonosítottak egy 

személyt, aki 2018 és 2019 között összesen 18 file-t töltött fel a felületre. Radikális 

tartalmuk miatt ezeket a szolgáltató kiszűrte és eltávolította az oldalról. Ennek 

ellenére a hatóság le tudta menteni az adatokat és azokat továbbította a TEK 

számára. Ezt követően a magyar hatóság email címek alapján felderítette a vádlott 

nevét, szolgáltatóját, illetve IP címeit. Mindemellett a férfinak az egyik közösségi 

oldalon is fellelhető volt a profilja, amelyből a lakhelye is kiderült. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – ítélet várható 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 

 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 

 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 26-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


6 

 

2023.01.25. 

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 

2023.01.25. 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: folytatólagos tárgyalás – vádlotti kihallgatások várhatók 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott 

számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. január 24-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 

 

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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2023.01.27. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 401. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

17.B.49/2021 

R.K.  Különös kegyetlenséggel, védekezésre 

képtelen személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2023.01.27. 10.00 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott férje és a sértett még 2000-ben, a közös munkahelyükön ismerkedtek meg és 

kötöttek barátságot. Ezt követően a vádlott és a férje rendszeres látogatók lettek a 

sértettnél. Mindeközben a vádlott és a sértett szexuális kapcsolatban álltak egymással, 

amelyről az asszony férje is tudott. Több gyermek is szültetett az együttlétekből, azonban 

2020. március 25-ig – az apasági teszt eredményééig – a vádlott férje úgy tudta, hogy 

mindhárom gyermek az övé. 

2020-ban a vádlott férje és a sértett közti barátság megszakadt. Időközben a sértett 

közelebbi kapcsolatba került egy nőimerősével, amely miatt a vádlott féltékeny lett. 

Annak ellenére, hogy a nő azt tervezte, hogy gyermekeivel a sértetthez költözik, a felek 

kapcsolata veszekedésekkel terhelt volt. 2020. április 1-én a vádlott a sértettnél 

tartózkodott, amikor ismét konfliktus alakult ki köztük, ezért a vádlott felhívta a férjét, 

hogy menjen érte. Ezt a férfi meg is tette, azonban az asszony nem sokkal később 

visszatért a sértetthez, akit egy késsel megsebesített. Miután a férfi a hálószobába jutott, 

a nő kikötözte, majd folytatta a bántalmazását, amelynek során késsel több tucatszor 

megszúrta. 

Sérülései következtében a férfi életét vesztette. 

2021. április 1-én este a vádlott a segélyhívón jelentette be, hogy megölte a sértettet. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – szakértők meghallgatása várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2023. január 26-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 

 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
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