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2021.10.26. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, VII. emeleti tárgyalóterem 

Ügyszám: 

16.B.45/2021 

 

G. Zs. Emberölés előkészületének bűntette 2021.10.26. 09.00 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott a szüleivel élt együtt. Évek óta paranoid skizofréniában szenved, több kórházi 

kezelésen átesett. Gyógyszereit rendszeresen kellett volna szednie, azonban ezt nem 

tette meg. Mivel a számára felírt készítmények helyett időnként kábítószert fogyasztott, 

ezért erőszakosan viselkedett. 2019 végétől már gyakran magában beszélt. 
 

2005-ben a terhelt egy alapítványon keresztül ismerkedett meg a sértettel, akivel baráti 

kapcsolatot alakított ki. 2016-ban a sértett új lakóhelyre költözött, amely miatt a vádlott 

megharagudott rá. Telefonon és az interneten keresztül kezdte zaklatni a férfit, akit 

több üzenetben életveszélyesen megfenyegetett. Bár a sértett megszakította vele a 

kapcsolatot, feljelentést a vádlott betegségére való tekintettel nem tett. 

2019 év végén a terhelt azt állította a szüleinek, hogy a sértett bosszúból meg akarja 

őket ölni, illetve azt is mondta, hogy egykori barátja „benne van a fejében”, ezért el kell 

őt pusztítani. 

2020-ban a terhelt arról érdeklődött a nevelőapjától, hogy tud-e valakit, aki megöli a 

sértettet. Mivel az apa figyelmen kívül hagyta a felvetést, a vádlott kijelentette, hogy 

saját maga végez majd a sértettel. 

Később a férfi a nevelőapját, majd a féltestvérét kérte meg arra, hogy végezzen a 

sértettel, volt, hogy cserébe pénzt is ajánlott.  

2020. október 5-én a vádlott otthon tartózkodott, a laptopja előtt ült és egy ismeretlen 

személlyel kommunikált. Ezt az apja vette észre, aki azt is meghallotta, hogy a 

beszélgetőpartner beleegyezik a sértett megölésébe. Emiatt az apa nem sokkal később 

az értesítette a sértettet és a rendőrséget is. 

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 2021. október 25-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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2020.10.28. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.B.80/2020 

Cs.I. +  

1 fő 

Emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2020.10.28. 08.30  

 

Az ügy lényege: 
 

I.r. és II.r. vádlott testvérek. A II.r. vádlott 2018 tavaszán raktári dolgozóként ugyanabban 

a dunaharaszti gyárban kezdett el dolgozni, ahol a sértett évek óta raktári munkásként 

tevékenykedett. Nem sokkal a II.r. vádlott munkába állását követően nézeteltérés alakult 

ki közte és a sértett között, miután a sértett erélyesebben szólt rá, hogy körültekintőbben 

végezze munkáját. Ezt követően a II. r. vádlott fenyegetőnek érezte a sértett viselkedését, 

noha további konfliktusuk nem volt egymással. Vélt fenyegetettségét bátyjának, az I.r. 

vádlottnak tudtára adta, aki ezért öccse védelmezése miatt vállalt munkát ugyanabban a 

gyárban.  

2018. szeptember 7-én este közös lakóhelyükön a II.r. vádlott az I.r. vádlottnak arról 

beszélt, hogy félve jár be dolgozni, mert nem hagyja őt békén a sértett, aki szerinte kést 

is hord magánál. Másnap hajnalban munkába indulás előtt a sértett lakóhelyéhez 

mentek, az erős fizikumú, rendszeresen súlyzózó I.r. vádlott egy egykezes súlyzórudat is 

magához vett.  A munkába induló sértettet a vádlottak lakóhelye közelében várták, majd 

odaléptek hozzá és az I.r. vádlott ököllel, illetve súlyzórúddal megütötte. A sértett 

menekülni próbált, azonban a vádlottak utolérték és az I.r. vádlott nem hagyott fel a férfi 

bántalmazásával. Amikor a sértett az útmenti árokba esett, a vádlottak távoztak.  

A sértett hazament, felesége hívta a mentőket segítségül. A rendőrök helyszínre 

érkezésekor a vádlottak odamentek és tudatták velük, hogy ők követték el a cselekményt. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl, ténylegesen 4-6 hét alatt gyógyuló 

sérüléseket is szenvedett, emiatt közvetett életveszélyes állapotba került.  
 

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. október 27-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/


4 

 

 

2021.10.29. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.B.29/2021 

 

K.R.É.  Különös kegyetlenséggel, és a 

bűncselekmény elhárítására idős 

koránál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntette 

2021.10.29. 

 

08:30 

 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott 20 éve élt együtt édesanyjával – a sértettel –, aki különböző 

betegségek miatt nem tudott önállóan közlekedni a lakásban és rendszeres 

ápolásra szorult. Gondozását lánya látta el, aki ezt a feladatot 2019 őszétől 

kezdve egyre megterhelőbbnek érezte, gyakran veszekedett a sértettel, 

elégedetlensége pedig fokozatosan erősödött. Ebben az időszakban a 

vádlott tervei között szerepelt, hogy külföldre költözik, ennek érekében 

pedig eladásra hirdette meg édesanyja házát. 

2020. április 6-án a vádlott – aki alkoholfüggőségben szenvedett – szeszes 

italt fogyasztott, majd gyógyszert vett be. Nem sokkal ezután egy 

konyhakéssel több tucatszor megszúrta, illetve néhányszor meg is vágta   

az ágyon ülő édesanyját, aki belehalt a sérüléseibe. 

Tettéről a vádlott az esti órákban értesítette a mentőket és a rendőrséget. 
 

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. október 28-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/

