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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2020.10.19-22. 

 

2020.10.19. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

8.Fk.57/2020 

R.F. + 3 

fő 

életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2020.10.19. 08.30 

 

Az ügy lényege: 
 

A négy vádlott rokoni kapcsolatban áll egymással és a brigádvezető sértett közvetlen 

irányítása alatt dolgoztak különböző építkezéseken. 

2020. augusztus 5-én munkavégzés céljából a sértett és a négy vádlott gépkocsival haladt a 

kijelölt építkezés felé. Útközben megálltak, hogy a sértett igyon egy kávét. Ekkor az egyik 

sértett felvetette, hogy a főnökük hívja meg őket. Ezt a férfi visszautasította, mondván, hogy 

indulás előtt mindegyik beosztottjának adott pénzt élelmiszerre. Ezen a vádlottak 

felháborodtak, a legfiatalabb vádlott pedig bosszúból felhívta a sértett főnökét azzal, hogy 

a brigádvezető munkaidőben kocsmába ment. 

Miután a kijelölt építkezésre értek a fiatalkorú vádlott kiabálni kezdett a sértettel. Amikor a 

brigádvezető felszólította, hogy hagyja abba, a fiatalkorú vádlott a sértett elé állva közölte, 

hogy ő nem kezd el dolgozni. Ekkor a sértett a kezét maga elé tartva eltolta a vádlottat, 

felszólítva, hogy menjen távolabb, hadd folytassa a munkakezdéshez a szerszámok 

kipakolását. 

Társuk félretolását követően a többi vádlott a sértettre támadt, perceken keresztül 

bántalmazták, majd a magatehetetlen férfit egyedül hagyva, gépkocsival távoztak a 

helyszínről. 

A sértett 8 napon túli sérüléseket szenvedett, közvetlen életveszélyes sérülés 

keletkezésének reális lehetősége az általános orvosszakértői tapasztalatok szerint fennállt. 

A súlyosabb sérülések elmaradása a vádlottakon kívül álló okoknak és a körülmények 

szerencsés alakulásának tudható be. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás - tanúkihallgatások és ügyészi perbeszéd 

várható 
 

 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

 

Kérjük, regisztrációját 2020. október 18-án éjfélig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a 

kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2020.10.20. és 10.22. 

GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG, 

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 6.  
Ügyszám  

4.B.293/2019 

B.L. 
 

A légi közlekedés kettőnél több ember halálát 

okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 

más bűncselekmény 

2020.10.20. 

2020.10.22.  

08.30 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

I.vádpont 

A vádlott 2016. szeptember 16-18. közötti időben a IV. osztályú nem nyilvános Gödöllő 

Repülőtér vezetője volt. Ezeken a napokon rendezték meg az 53. Magyar Nemzeti Ejtőernyős 

Bajnokság fordulóját, emellett egy amatőr célba ugró ejtőernyős versenyt is 26 fő 

részvételével. 

A verseny idején a vádlott a reptér vezetőjeként drop zone koordinátori feladatokat is ellátott, 

továbbá az egyesület elnökeként az ejtőernyős verseny szervezője és versenyigazgatója is volt 

egyszemélyben. 

2016. szeptember 18-án 8 óra 58 perckor F. Sz. sértett, miután erre az engedélyt megkapta 

felszállt egy Cessna típusú repülőgéppel, fedélzetén ugrásra váró ejtőernyősökkel. 

A repülőgépbe szerelt magasságmérő műszer „C” és „S” módban nem működött, emiatt a 

légiirányító számára nem jelent meg a repülési magasságra vonatkozó adat. A vádlottnak 

erről tudomása volt. A sértett az általa vezetett géppel megkezdte a süllyedést.  

Ebben az időben egy B. Zs. által vezetett (akinek erre jogosítványa nem volt) másik kisgép 

fedélzetén egy nővel és egy kiskorú gyermekkel megkezdte a felszállást. 

A két gép a Gödöllői Arborétum felett összeütközött, darabokra szakadt és lezuhant. 

A baleset következtében mindkét gép pilótája, valamint két utasa azonnal életét vesztette. 

A baleset akár a vádlott, akár tőle függetlenül B. Zs. szabályszegésének elmaradása esetén 

nem következett volna be. 

II. vádpont 

2016. szeptember 14-én 18 óra körüli időben a reptér felett 3 kisgép volt a levegőben, 

egymással rádión tartottak kapcsolatot. 

Ám a részükre a vádlott által adott bizonytalan, félrevezető tájékoztatás miatt egymással 

szembe repülő gépek, alig pár méterre haladtak el egymás mellett. A repülőgépen ülők élete, 

testi épsége ennek következtében közvetlen veszélybe került. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása érdekében 

sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2020. október 19-én 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a kihelyezett 

kézfertőtlenítő használata kötelező. 

Információ:  Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2020.10.22. 

NAGYKŐRÖSI JÁRÁSBÍRÓSÁG, földszint 1. tárgyalóterem 

2750 Nagykőrös, Hősök tere 4.  
Ügyszám  

1.Fk.39/2020 

Fk. R.Gy. + 

1 fő 

halált okozó foglalkozás körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés vétsége és más 

bűncselekmény 

2020.10.22.  11.00 

 

 

Az ügy lényege: 
 

2017. augusztus 28-ig a fiatalkorú vádlott édesanyjával és hét testvérével élt együtt egy családi 

házban. Az épület villamossági kivitelezője számos szakmai szabályt megszegett, amely 

magában hordozta az áramütés lehetőségét. 

2015 novemberében a házban lakók azt tapasztalták, hogy az elektromos berendezések 

ráznak. Ezt az édesanya jelezte a szolgáltatónak, amely kikapcsolta az áramszolgáltatást, 

elvégezte a feszültségmentesítést és figyelmeztette az asszonyt, hogy a hiba elhárításához   

villanyszerelőt kell hívnia. Ekkor a fiatalkorú vádlott kihívta a villanyszerelő szakképesítéssel 

rendelkező másik vádlottat. Amikor a szakember végzett a probléma feltárásával, közölte, 

hogy vagy a szivattyú, vagy az akna és az épület közötti kábel rossz. Ekkor leválasztotta a 

villamos hálózatról a rossz állapotú, házi vízművet és közölte, hogy új szivattyúra lesz szükség, 

valamint az épület és az akna közti kábel is cserére szorul, az új vezetéket pedig egy föld alatti 

csőbe kell helyezni. A fiatalkorú vádlott közölte, hogy a szivattyút majd ő kicseréli. Ekkor a 

villanyszerelő anélkül távozott az ingatlanról, hogy az ilyenkor szükséges, az áramszolgáltató 

által rendszeresített formanyomtatványt átadta volna az ott élőknek. 

Később a fk. vádlott vett egy szivattyút, amelyet bekötött az aknába és erről a szerelőt is 

értesítette. Ekkor az édesanya telefonos bejelentését követően és a formanyomtatvány 

hiányának ellenére a szolgáltató visszakapcsolta a házban az áramot. 

Mivel a hűtőszekrény továbbra is rázott, ezért a fk. vádlott leszerelte az új szivattyút és az 

aknába visszakötötte a korábban használt, rossz állapotú házi vízművet, amelynek 

elektromos ellátását szakszerűtlenül végezte el. Erről a villanyszerelőnek és a szolgáltatónak 

sem szólt, a hibát pedig a szakembertől hallottak alapján akarta megszüntetni. 

2017. augusztus 28-án a kk. sértett a fürdőszobában található vaskádban fürdőzött – ebben 

az egyik lánytestvére segített neki. Amikor néhány percre a sértett egyedül maradt, hozzáért 

a kád fém csaptelepéhez, hogy egy kis vizet engedjen a kádba. Ezzel a víznyomással 

beindította a zárlatos, rozsdás szivattyút, a víz pedig tovább vezette a szivattyúból csöpögő 

víz és a szabálytalan, földben lévő csatlakozás miatti 230 Voltos zárlat áramot. Mivel a 

fürdőkád fém csapja feszültség alá került, a sértettet áramütés érte, amelynek következtében 

– a megfelelő orvosi ellátás ellenére – 2017. szeptember 11-én elhunyt. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása érdekében 

sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2020. október 21-én 12.00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése és a kihelyezett 

kézfertőtlenítő használata kötelező. 

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/

