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2022.11.28. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

8.B.74/2020 

R.Gy. + 4 fő Életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2022.11.28. 13:30 

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 – ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
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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 

 

 

 

 

2022.11.28. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

21.B.60/2022 

 

T.D.Sz. Háborús uszítás bűntette 2022.11.28. 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: első tárgyalás 

 

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


4 

 

 

 

 

 

 

2022.11.28. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.B.79/2022 

 

Ny.Á. Életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2022.11.28. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

 

2020. június 18-án a vádlott egy bolt mögött italozott a barátnőjével, egy 

ismerősükkel és a sértettel. Egy idő után a három férfi ittas állapotba került, a 

sértett és a vádlott között pedig szóváltás, majd dulakodás alakult ki a sértett és a 

terhelt testvére között korábban kirobbant konfliktus miatt. 

Végül a két férfit a bolt üzemeltetője választotta a szét. Ekkor a sértett még nem 

indult haza, mindössze egy közelben lévő bokros területre vonult félre. 

Nem sokkal később a terhelt utána ment, majd egy szúró-vágó eszközzel hátba 

szúrta a sértettet, aki emiatt összeesett. Ekkor a vádlott a fején is megszúrta a 

sértettet, majd visszament a társaságához. 

Amikor a sértett magához tért, egy csaknem másfél méteres karóval közelített a 

vádlott felé, aki elvette tőle a faágat. Erre a két férfi megint dulakodni kezdett, a 

verekedésnek pedig ismét a bolt üzemeltetője vetett véget. Ezt követen a sértett 

hazament, otthonában pedig a testvére mentőket hívott hozzá. 

 

Az őt ért támadás következtében a sértett 8 napon belül és 8 napon túl gyógyuló 

sérüléseket szenvedett és közvetett életveszélyes állapotba került. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 

 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 

 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 26-án 20:00 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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2022.11.29. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 417. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

11.B.75/2022 

 

K.R. 

+ 1 

fő 

Különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette és más bűncselekmények 

2022.11.29. 9:00 

 

Az ügy lényege: 

Miután a sértett 2021. januárjában megvásárolt egy családi házat, felújítási 

munkákat végeztetett rajta és a bútorait tavasszal eladásra kínálta. Vásárlóként a 

vádlott édesanyja jelentkezett – a terhelt és a sértett ennek okán ismerkedtek meg. 

2021. május 29-én, a délelőtti órákban a sértett kocsival érkezett meg a felújítás 

alatt álló házához. Nem sokkal később jelent meg a vádlott is a helyszínen, aki egy 

ágyrácsot szállított el az édesanyjához. Délután aztán a terhelt visszatért a vásárlás 

helyszínére, ahol eddig ismeretlen okból, egy szúró-vágó eszközzel több tucatszor 

megvágta, illetve megszúrta a sértettet, aki belehalt a sérüléseibe. 

Amikor a terhelt távozott, magával vitte az idős férfi mobiltelefonját és autójának 

indítókulcsát, majd a kocsival elhagyta a helyszínt. Később a telefont eldobta, véres 

ruházatát elégette, a járművet pedig egy kereszteződésben hagyta. 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 

 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 

 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 28-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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2022.10.29. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.28/2022 

 

G.J. + 3 

fő 

Jelentős értékre, fegyveresen, 

csoportosan elkövetett rablás bűntette 

2022.10.29. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

 

Egy nem azonosított személy kérésére a sértett több pénzügyi műveletben 

közreműködött úgy, hogy színleg elvállalta egy cég vezetését, amelynek számlájára 

befolyó pénzeket továbbutalta, vagy kivette a bankszámláról és átadta a 

megbízójának, anélkül, hogy a pénz eredetét ismerte volna. 2021 júliusában 

hasonló feladatra kérte fel a párját is. Augusztus végén a férfi és a nő 

megbeszélték, hogy a bankszámlára érkező összeg egy részét nem utalják tovább 

megbízójuknak, hanem a saját céljaikra fordítják. Ennek érdekében az asszony két 

részletben 17 millió forintot vett fel a cég számlájáról. A pénzből autót vettek, 

vásárolni mentek, illetve egy üdülést is elterveztek. 

Erre az eseményre a sértett elhívta testvérét és annak férjét, míg párja a IV. rendű 

vádlottat invitálta meg. Ő a barátnője meggazdagodásáról beszámolt a III. rendű 

vádlottnak, majd elhatározták, hogy kifosztják a nagy vagyonra szert tett párost, 

úgy, hogy IV. rendű vádlott elfogadja barátnője meghívását, majd a III. rendű 

vádlottnak megüzeni, hogy melyik szobákban szálltak meg. 

Miután ezt megtette, a III. rendű vádlott felhívta az I. rendű vádlottat, akivel 

megtervezték a bűncselekmény részleteit, beszervezték a II. rendű vádlottat is és 

a helyszínre autóztak. Ott a III. rendű vádlott a nála levő riasztópisztolyt átadta az 

I. rendű vádlottnak, aki a II. r. vádlottal 2021. szeptember 1-jén bement a panzióba 

és elrejtőztek a sértett szobájában. Amikor a sértett és a párja visszatértek a 

lakrészükbe, az I. rendű vádlott a sértett arcához tartotta a riasztópisztolyt, társa 

pedig átkutatta a sértett ágyra helyezett táskáját, amiben megtalálta a pénzt. Ekkor 

a két terhelt a táskával az autóhoz szaladt, és III. rendű vádlottal elhajtottak a 

helyszínről. Később a kocsit elrejtették, a riasztópisztolyt és a megszerzett táskát 

eldobták, a pénzen pedig megosztoztak. 

Még az éjszaka folyamán a sértett kérésére a párja értesítette a rendőrséget. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – ítélet várható 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. október 28-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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2022.11.30. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

4.B.86/2022 

 

M.K. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2022.11.30. 14:30 

 

Az ügy lényege: 

2020-ban a vádlott és két másik férfi együtt éltek egy családi házban. 2020 

márciusában egy ismerősük – a sértett – érkezett hozzájuk, akivel a nappaliban 

italoztak. Egy idő után a terhelt átment egy másik helyiségbe, ahol egy fotelba ült. 

Nem sokkal később a vádlott és a sértett között szóváltás alakult ki, amely először 

enyhébb tettlegességig fajult. Ezt követően aztán a terhelt először ököllel ütötte 

meg a sértett fejét, majd az arcán eltört egy poharat. 

A bántalmazott férfi 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és életveszélyes 

állapotba került. Továbbá az orvosi szakvélemény szerint a sérülések 

következtében érzéskiesésben megnyilvánuló súlyos egészségkárosodás és az arc 

hegesedése miatti esztétikai károsodásként maradandó testi fogyatékosság is 

bekövetkezett nála. 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  

 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 

 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 29-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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2022.11.30. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, fsz. 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.B.66/2021 

H.J.+

9 fő 

Jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.11.30. 08:30 

 

Az ügy lényege: 

 

I. vádpont 

Az I. rendű vádlott 2018 októbere és 2019 februárja között rendszeresen foglalkozott 

kokain és amfetamin értékesítésével. A kábítószerből a II. rendű vádlottnak is adott el, 

aki továbbértékesítette a beszerezett árut. 2019. február 20-án a nyomozók átkutatták 

az I. rendű vádlott otthonát, ahol kábítószert, annak előállításához szükséges 

eszközöket, engedély nélkül tartott lőfegyvert, lőszereket, illetve Magyarországon nem 

engedélyezett gyógyszert találtak.  

II.  vádpont 

2017 és 2019 februárja között a II. rendű vádlott rendszeresen értékesített amfetamint 

és marihuánát – mások mellett a IV. rendű, a VII. rendű és a VIII. rendű vádlottnak. 2018 

októberétől kezdve a terjesztésbe a férfi felesége, a III. rendű vádlott is besegített. 2019. 

február 20-án a hatóság átkutatta a II. rendű terhelt lakóhelyét és ennek során a 

nyomozók különböző kábítószereket foglaltak le. 

III.  vádpont 

2009 óta a IV. rendű vádlott rendszeresen fogyasztott marihuánát és amfetamint. 2012-

től kezdve a nő kábítószerek értékesítésében is részt vett – vásárlói között volt az V. 

rendű, a VI. rendű és a IX. rendű vádlott is. 2018-ban megismerkedett a szintén 

kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó X. rendű vádlottal, akinek sofőrként segítette a 

tevékenységét. 2019. február 20-án a rendőrök házkutatást tartottak a IV. rendű 

vádlottnál, amely során egyebek mellett kábítószert és készpénzt foglaltak le. 

IV.  vádpont 

Az V. rendű és a VI. rendű vádlottat szerelmi kapcsolat fűzte egymáshoz, illetve 

mindketten rendszeres kábítószerfogyasztók voltak. Továbbá a VI. rendű vádlott 

nagyjából 2018 novembere és 2019 februárja között értékesítette is a kábítószert. 2019. 

február 13-án a rendőrök közúti ellenőrzés alá vonták a terhelt párt, akiknél kannabiszt, 

amfetamint és kokaint találtak. Később az otthonukat is átkutatták, a művelet során 

pedig további kábítószert és készpénzt foglaltak le. 

V. vádpont 

2017 végétől és 2019 februárjáig a VII. rendű vádlott több személynek értékesített 

kannabis-t, extasy-t és marihuánát. 2019. február 20-án a hatóság házkutatás során 

kábítószergyanús anyagokat és ezek előállításához szükséges eszközöket foglalt le tőle.  

VI-VII.  vádpont 

2017. tavasza és 2019 között a VIII. rendű és a IX. vádlott különböző személyeknek adott 

el kábítószert. Otthonukat szintén 2019. február 20-án kutatták át a nyomozók. Mindkét 

férfinál kábítószert, illetve annak előállításához szükséges eszközöket foglaltak le. 

Továbbá a laborvizsgálatok alapján mindkét férfi kábítószert fogyasztott. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
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Kérjük, regisztrációját 2022. november 29-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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2022.12.01. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

15.B.67/2022 

H.G.  Tizennegyedik életévét be nem töltött 

személy sérelmére elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2022.12.01. 8:30 

 

Az ügy lényege: 

2018 decemberében a vádlott, az élettársa és a kapcsolatukból született három gyermek 

albérletbe költöztek. Miután megszületett a legidősebb gyermekük, a pár kapcsolata 

megromlott. 2012 és 2021 szeptembere között a férfi legalább heti rendszerességgel 

tanúsított erőszakos magatartást a családjával szemben. Két idősebb gyermekét gyakran 

megütötte, aminek következtében a kiskorú gyermekeken véraláfutások keletkezetek, 

élettársát pedig becsületsértő módon szidalmazta és különböző módon bántalmazta. 

Ennek ellenére az asszony nem ment orvoshoz és feljelentést sem tett a történtek miatt. 

2020. augusztus 24-én a terhelt egy saját magának vásárolt keksz miatt kérte számon az 

asszonyt és a gyermekeit. Ekkor a legkisebb fiú a mosdóba szaladt és elsírta magát, mivel 

ő ette meg a kekszet és tartott apja haragjától. Ekkor az anyja utánament, nyugtatni 

próbálta és a szobájába kísérte a kisfiút. Ezt követően a nő a fürdőszobába ment, amit 

kihasználva a férfi a kisfiúhoz lépett és kérdőre vonta a keksz miatt. Közben fölemelte az 

akkor 5 éves gyermeket, akinek a fejét nagy erővel a csempével burkolt falba verte. Ennek 

következtében a kisfiú eszméletét vesztette. Ezt észlelve a terhelt megfenyegette az 

élettársát, hogy senkinek nem beszélhet a történtekről, majd segítségül hívta egy 

ismerősét, akinek azt mondta, a gyermek leesett az asztalról. Bár a vádlott nem akart 

orvosi segítséget kérni, ismerősének élettársa értesítette a mentőket. 

 

A bántalmazás következtében a kiskorú sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett és közvetett életveszélyes állapotba került. Figyelemmel a támadott 

testtájékra és a bántalmazás módjára a gyermek életben maradása csak a véletlen 

szerencsének volt köszönhető. 

Mindemellett agresszív viselkedésével a terhelt a gyermekek érzelmi, értelmi, morális 

fejlődését súlyos mértékben veszélyeztette. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 30-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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2022.12.01. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 7. emeleti tárgyalóterem 

Ügyszám: 

16.B.78/2022 

 

R.T.M. Életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete 

2022.12.01. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege: 
 

Korábban a vádlott lánya és a sértett együtt éltek a lány szüleivel. Mivel a terhelt – 

a lány anyja – és a sértett kapcsolata konfliktusoktól terheltté vált, ezért a fiatal pár 

külön költözött, majd rövid időre visszatértek, azonban a viták kiújulása után ismét 

elhagyták a házat. 

2019. tavaszán a vádlott egy születésnapi ünnepségen látta vendégül a lányát és a 

sértettet. Rajtuk kívül a terhelt élettársa, a fia és egy ismerősük volt jelen. 

Napközben az idősebb asszony és a sértett is nagyobb mértékben fogyasztott 

alkoholt. Délután a sértett a vádlott élettársával kiment az udvarra. Ott a felek 

veszekedni kezdtek, majd a sértett elővett egy bicskát, ami a vita hevében 

megsebesítette őt. Nem sokkal később a két férfi visszament a lakásba, ahol az 

idősebb el akarta látni a sértett sebeit. Ekkor a sértett a vádlottal kezdett el 

kiabálni, majd azt kérte, hogy ne vegyék el tőle a szerelmét. Közben a terhelt 

élettársa egy szekrényhez nyomta a férfit, a vádlott pedig megütötte, majd arra 

szólították fel a sértettet és a lányukat, hogy távozzanak. 

Kis idő múlva, amikor a kedélyek lecsillapodtak, a vádlott élettársa itallal kínálta a 

sértettet és békülni próbált. Ezt a férfi nem fogadta el, ezért a vádlott kiabálni 

kezdett és azt mondta a sértettnek, hogy nem viheti el tőlük a lányukat.  Ekkor 

dulakodás alakult ki a felek között, majd a vádlott az edényszárítóból felvett egy 

kést és azzal mellkason szúrta a sértettet. Mivel az asszony a kés pengéjét fogta, 

ezért a támadás során ő is megsérült. 

 

A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. Figyelemmel azonban a megtámadott testtájékra, a sértett 

életveszélyes állapotba is kerülhetett volna, a súlyosabb következmények 

elmaradása pedig csak a véletlennek köszönhető. 

A vádlott kézsérülése műtéti beavatkozást igényelt, gyógytartama pedig 8 napon 

túli volt. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés 
 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött.  
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 30-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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2022.12.01. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

12.B.48/2022 

Sch.G.J. 

+ 2 fő  

Jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.12.01. 9:00 

 

Az ügy lényege: 

I. rendű vádlott 2016-tól árusított különböző kábítószereket – kokaint, speed-et, 

marihuánát és ecstasy tablettát – az ismerőseinek, legalább 5 személynek. Ehhez mindig 

egy külön erre a célra rendszeresített mobiltelefontszámot használt, az eladásra szánt 

készletek nagy részét pedig elővigyázatosságból a III. rendű vádlottnál tartotta. Saját 

lakásába csak az aktuálisan értékesíteni kívánt mennyiséget vitte át. Ezért a szívességért 

cserébe a III. rendű vádlott rendszeresen ingyen kapott kábítószert. 

Az I. rendű vádlott tevékenységébe 2018 nyarától a felesége – a II. rendű vádlott – is 

bekapcsolódott. Kiszolgálta a vevőket, ha a férje távol volt, de előfordult, hogy 

közreműködött a kábítószerek adagolásában. 

 

2019. november 21-én a nyomozó hatóság átkutatta a III. vádlott házát, illetve az I. és a 

II. rendű vádlottak otthonát. Ennek során különböző kábítószereket találtak a 

terhelteknél, akiket elfogtak. Őrizetbe vételüket megelőzően a két férfi és a nő maguk is 

fogyasztottak kábítószert. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

A tárgyalás látogatása sajtóregisztrációhoz kötött! 

 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk elfogadni! 

 

Kérjük, regisztrációját 2022. november 30-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/

