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2022.11.14. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.70/2022 

 

A.K. Emberölés bűntette 2022.11.14. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

Nagyjából 20 éve él Magyarországon a román állampolgárságú vádlott, aki egy 

állatparkban dolgozott és az intézmény gondnoki lakásában élt. 

 

2017-ben a vádlott megismerkedett a sértettel, akivel összeköltözött. Mivel a sértett 

más férfiakkal is ismeretséget kötött az interneten, illetve italozó életmódot 

folytatott, gyakori volt a vita a felek között. Előfordult, hogy a konfliktusok 

tettlegességig fajultak, illetve időszakosan a nő elköltözött a férfitól.  

 

2020. november 5. körül, egy szóváltást követően a férfi nagy erővel lefejelte az 

élettársát, aki emiatt ájultan esett a földre. Ezt követően a vádlott tovább 

bántalmazta az asszonyt. Amikor felhagyott a cselekménnyel, arra gondolt, hogy a 

nő az életét vesztette. Ekkor a terhelt egy takaróba csavarta a nő holttestét, amelyet 

a lakóhelye közelében, egy állati tetemek eltemetésére kiásott gödörbe rejtett, majd 

állati maradványokkal és gallyakkal fedett be. 

 

2021. január 11-én a sértett testvére jelentette be az asszony eltűnését. Az áldozat 

holttestére – amelyet akkorra már az állattetemekkel együtt földdel takartak be – a 

körözési eljárás keretében 2021. február 4. napján tartott szemle során találtak rá. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 12-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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mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/
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2022.11.14. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

8.B.74/2020 

R.Gy. + 4 fő Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmények 

2022.11.14. 09.15 

Az ügy lényege: 
 

Az I. rendű vádlott a IV. rendű vádlott édesapja, a vádlottak mind rokoni kapcsolatban állnak egymással. 

IV. rendű vádlott 2016 óta élettársi kapcsolatban élt az egyik sértettel, amit a sértett nő családja nem 

nézett jó szemmel. 

2018. november 27-én a IV. rendű vádlott az utcán összetalálkozott élettársa testvérével és 

édesanyjával. Ekkor a IV. rendű vádlott és élettársa testvére között szóváltás alakult ki, amiért a férfi 

számonkérte a IV. rendű vádlottat, mert szerinte rosszul bánik húgával. A beszélgetésről IV. rendű 

vádlott beszámolt testvérének, a III. rendű vádlottnak, aki ezen felháborodva még aznap felhívta 

telefonon IV. rendű vádlott élettársának édesapját, majd közölte, hogy szólni fog I. rendű vádlottnak is. 

Az I. rendű vádlott a sértetti család részéről fenyegetésnek vette a történteket, majd facebook-os 

bejegyzésben tudatta a sértettekkel, hogy másnap leszámol velük.  

Ezután a magát a nagykőrösi vajdának tartó I. rendű vádlott telefonon kereste a sértetti családfőt és 

közölte, hogy a másik családnak be kell hódolnia neki, amire a férfi nem volt hajlandó. A beszélgetést 

követően az I. rendű vádlott a másik négy vádlottal, illetve több ismeretlen személlyel együtt gépkocsiba 

ült és gumilövedékes puskával, gázpisztollyal, fémbotokkal, karddal és ütésre alkalmas eszközökkel 

felfegyverkezve egyenesen a sértetti család házához ment, hogy erődemonstrációval tekintélyt vívjon ki 

és elégtételt vegyen a korábbi fenyegetés miatt. 

A házhoz érkezve kihívták és az utcára rángatták a IV. rendű vádlott élettársának testvérét, akire a 

magukkal vitt fegyverekkel rátámadtak. A sértett segélykiáltását hallva a sértett testvére és édesapja is 

kijött a házból, ekkor a vádlottak őket is bántalmazni kezdték. A verekedés során a IV. rendű vádlott 

élettársának testvére és édesapja védekezésként az I. rendű vádlottat többször arcon ütötték, erre 

válaszul a többi vádlott súlyosan bántalmazta a két férfi sértettet. Ezt követően a vádlottak távoztak a 

helyszínről, mivel úgy gondolták, hogy a sértett édesapa életét vesztette, a fia pedig már nem képes 

visszatámadni. 

Az eset után a sértett édesapa felesége és a szomszédjuk értesítette a rendőrséget és a mentőket. 

A bántalmazás következtében mindkét férfi sértett részben 8 napon belül, részben azon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. A súlyosabb, életveszélyes sérülés elmaradása csak a véletlennek köszönhető. 

Az I. rendű vádlott esetében is részben 8 napon belül, részben 8 napon túl gyógyuló sérülések 

keletkeztek. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – perbeszédek és ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 12-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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2022.11.15. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.B.73/2021 

 

D.A. + 

17 fő 

Vesztegetést állítva, hivatalos személyi 

jelleg színlelésével, üzletszerűen 

elkövetett befolyással üzérkedés 

bűntette és más bűncselekmények 

2022.11.15. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

2013-ban az I. rendű vádlottat a bíróság csoportosan elkövetett rablás bűntette 

miatt szabadságvesztésre ítélte. 

Szabadulását követően az I. rendű vádlott elhatározta, hogy korrupciós 

bűncselekmények elkövetéséből szerez vagyont és ebből tartja majd fenn magát. 

Ennek érdekében 2017-ben a II. rendű, a III. rendű-, VII. rendű- és IX. rendű 

vádlotton és 4 másik férfin keresztül kapcsolatba lépett olyan személyekkel – 

köztük a többi vádlottal – akikkel és akiknek az érdekeltségébe tartozó cégekkel 

szemben büntetőeljárás, adóigazgatási eljárás vagy vámigazgatási eljárás volt 

folyamatban. Nekik az I. rendű vádlott magát valótlanul a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal és a Nemzeti Nyomozó Iroda magas rangú és beosztású 

tisztviselőjének, valamint a belügyminiszter „jobb kezének” és közvetlen irányítása 

alatt álló hivatalos személynek adta ki. Ennek érdekében rendőrségi jelvényekkel 

ellátott eszközöket is beszerzett. Mindeközben azt állította magáról, hogy 

kapcsolatai segítségével képes hatósági eljárásokat az eljárásokban érintett 

személyekre nézve pozitív irányba befolyásolni. Ilyen formában az I. rendű vádlott 

a kért jogtalan vagyoni előnyökkel kapcsolatban többször valótlanul azt állította, 

hogy azokat a Belügyminisztériumba szállítja, amelyből ő jutalékot, a jogtalan 

vagyoni előnyt adó személy pedig hatósági eljárásoktól mentességet jelentő 

védettséget kap. 

Ilyen módon a terhelt a korrupciós bűncselekmények sorozatjellegű elkövetése 

révén rendszeres haszonszerzésre törekedett, és az elfogadott jogtalan vagyoni 

előnyökből legalább 292.400.000 forinttal gazdagodott. Ennek az összegnek egy 

részét felélte, másik részéből pedig ingatlanokat, nagyértékű gépjárműveket és 

ékszereket vásárolt, majd azokat részben a családtagjai és az ismerősei nevére 

íratta. 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 14-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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2022.11.16. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – VII. emeleti tárgyalóterem 

Ügyszám: 

21.B.46/2022 

K.R.  Életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022.11.16. 09:00 

 

Az ügy lényege: 
 

2021. október 23-án a vádlott a barátnőjével és annak testvérével érkezett egy 

szórakozóhelyre, ahol italoztak. A helyszínen a zenét egy pultra kihelyezett telefonról 

lehetett indítani. 

Néhány órával később a sértett ittas állapotban, a barátnőjével jelent meg a helyszínen. 

Amikor a férfi barátnője rendelni ment, a vádlott is a pultnál tartózkodott, hogy a 

telefonról új zeneszámot indítson el. Ezt a helyzetet a sértett félreértette, mivel azt hitte, 

a vádlott a barátnőjéhez lépett oda. Emiatt a férfi számonkérte a terheltet, aki lefejelte 

őt. Ezt követően kisebb dulakodás alakult ki a felek között, ám egy alkalmazott gyorsan 

szétválasztotta őket. 

Ezt követően a sértett a barátnőjével távozott a helyszínről. 

Mivel a vádlott még mindig nem csillapodott le, a páros után ment és kihívóan kiáltott a 

sértett felé, akit – bár a barátnője védeni próbált – állon ütött. Emiatt a sértett elesett és 

a fejét a térkővel burkolt járdába ütötte. 

Ezt követően a vádlott visszatért a kocsmába, de onnan kitessékelték. A környéken 

összegyűlt emberek pedig szintén ellenségesen fordultak felé, ezért a férfi a barátnőjével 

együtt távozott a helyszínről.  

 

Az eset következtében a bántalmazott férfi 8 napon túl gyógyuló, életveszélyesnek 

minősülő sérüléseket szenvedett.  

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 15-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
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2022.11.16. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 521. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.Fk.11/2022 

H.A. + 6 

fő  

Tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személy felhasználásával kereskedéssel 

jelentős mennyiségre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.11.16. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

A vádlottak rokoni kapcsolatban állnak egymással. 

 

2020 év eleje és 2021 márciusa között az I. rendű vádlott a IV. rendű-, a fiatalkorú V. 

rendű- és a VI. rendű vádlott közreműködésével értékesített „kristály” nevű pszichoaktív 

szert legalább 6 személynek, köztük a III. rendű vádlottnak. Vásárlóikat a terheltek napi 

rendszerességgel szolgálták ki és egy-egy adagért 1500-2000 forintot kértek. 

 

2020. július 8. és 2020. október 5. között az I. rendű vádlott megkérte a II. rendű és a VII. 

rendű vádlottat, hogy a VI. rendű vádlott közreműködésével folytassák a drogok 

értékesítését mindaddig, amíg ő a börtönbüntetését tölti. Ezt a II. rendű és a VII. rendű 

terhelt a nekik meghagyott utasítások szerint meg is tették. 

 

Mindemellett a III. rendű vádlott 2020 júliusától 2021 március közepéig több alkalommal 

szerzett be „kréta” nevű pszichoaktív szert, amelyet részben elfogyasztott, részben több 

személynek továbbértékesített. 

 

Szabadulását követően, 2021. március 16-án az I. rendű vádlottat egy ismerőse autóval 

szállította, útközben azonban a rendőrség ellenőrzés alá vonta őket és a hatóság emberei 

az autóban talált kábítószergyanús anyagot lefoglalták. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 15-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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2022.11.16. és 2022.11.18. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 521. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

7.B.87/2021 

Z.J.Zs.  Különös kegyetlenséggel, több ember 

sérelmére elkövetett emberölés bűntette 

2022.11.16. 

2022.11.18. 

08:30 

08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

2019 őszén az egyik sértett Budapestről visszaköltözött egy, a tulajdonában lévő, diósdi 

házba. Lakótársként befogadta maga mellé a vádlottat és a másik sértettet. Ezt követően 

gyakran fogyasztottak alkoholt hármasban, azonban az italozás a ház tulajdonosa és a 

terhelt között sokszor veszekedésbe torkollott. 

Mivel az ingatlanban nem volt bevezetve a vezetékes víz, ezért a három férfi a probléma 

megoldásaképp közös erővel árkot kezdtek ásni a vezetéknek, egyikük pedig elment és a 

munkálatokhoz vett egy fejszét. 

2020. április 23-án a vádlott amfetamint fogyasztott, torokfájás miatt felkereste 

háziorvosát, majd hazament. Otthon a két sértett italozott és zenét hallgatott, majd 

aludni tértek. Időközben a vádlott ismét amfetamint fogyasztott, leült a számítógépen 

játszani, amely közben elhatározta, hogy megöli lakótársait. 

Ennek érdekében magához vette a korábban vásárolt fejszét, amellyel aztán először a 

ház tulajdonosával, majd a másik sértettel végzett. 

Nem sokkal később a vádlott előszőr az édesapját értesítette a történtekről, majd egy 

közeli benzinkúthoz ment és alkoholt, valamint ennivalót vett magának. Amikor 

visszatért a házba, értesítette a mentőket és a rendőrséget, azonban a diszpécsernek azt 

mondta, hogy a lakótásai leütötték, bántalmazták és megerőszakolták. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 15-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
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2022.11.17. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.97/2020 

 

R. Zs. Cs. 

+ 6 fő 

Aljas indokból elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2022.11.17. 

 

13.00 

 

 

Az ügy lényege: 
 

Öt vádlott rokoni kapcsolatban áll egymással, ők a további két vádlottat alkalmi 

munkákkal szokták megbízni. A sértett és a családi viszonyban álló vádlottak között 

korábban is akadtak nézeteltérések, amelyek miatt már több büntetőeljárás indult. 
 

2018. május 26-án a vádlottak egy közös italozást követően autókkal, a forgalomban 

egymást követve indultak útnak. Amikor a II. rendű vádlott észrevette a szintén 

kocsival közlekedő sértettet, szándékosan nekikormányozta a járművét a sértett 

autójának. Emiatt a vádlott kocsija irányíthatatlanná vált és egy árokba csúszott, míg 

a sértett autója lelassult, de tovább haladt. Ekkor az I. rendű vádlott kormányozta 

neki a járművét a sértett kocsijának, ami félig egy árokba borult úgy, hogy az ajtajait 

nem lehetett kinyitni, így a sértett nem tudott kijutni az utastérből. Rögtön ezután 

az I. rendű vádlott egy kardot vett magához, az eltorlaszolt autóhoz ment, majd az 

egyik lehúzott ablakon keresztül szúró és vágó mozdulatokat tett a sértett felé, akit 

életveszélyesen megfenyegetett. Ugyanígy tett a II. rendű vádlott is, aki hasonló 

módon támadta meg az autója fogságába esett sértettet – mindketten szúrt és 

vágott sérüléseket okoztak a férfinak. Nem sokkal később a III. rendű vádlott is a 

helyszínre ért és egy gumilövedék kilövésére alkalmas pisztollyal többször rálőtt a 

sértettre, akinek a hátát négyszer eltalálta. Mindeközben a sértett autójában a többi 

négy vádlott ütőeszközökkel okozott komoly károkat. 

Amikor a történteket észlelő járókelők a rendőrség értesítését helyezték kilátásba, a 

támadók abbahagyták a sértett bántalmazását és kocsijának rongálását, de 

távozásuk előtt az I. rendű vádlott még életveszélyesen megfenyegette a sértettet. 
 

Bár a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, az elkövetés módja, 

körülményei és előzményei alapján a vádlottak a férfi életének kioltására 

törekedtek. 
 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 16-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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