A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
49. heti Tárgyalási Jegyzéke
2021.12.06-10.

2021.12.07.
Nagykőrösi Járásbíróság – 1. tárgyalóterem
Ügyszám:
1.B.61/2021

T.Zs.

A sértett sanyargatásával
szabadság
megsértésének
bűncselekmények

elkövetett személyi
bűntette
és
más

2021.12.07.

08.30

Az ügy lényege:
Miután elköltözött a sértettől – a volt párjától – a vádlott rendszeresen telefonon zaklatta a
nőt. Előfordult, hogy egy nap alatt 25 alkalommal próbála felhívni. Ha a nő fogadta a hívását,
féltékenységből többször életveszélyesen megfenyegette az asszonyt. 2021 áprilisában a
férfi a sértettel közös lányuknak is arról beszélt, hogy megöli a nőt, ha kiderül, hogy van
valakije.
2021 májusában a férfi megtudta, hogy a sértettnek új partnere van. Egy nap kocsival a nő
munkahelyéhez hajtott és a hazafelé induló asszonyt erőszakkal az autójába ültette, majd
útnak indult vele. Rövid idő múlva egy félreeső helyen állította meg a járművet, bántalmazta
és életveszélyesen megfenyegette a sértettet. Ezt követően elővett egy kést, amivel
megsebezte az áldozata kezét, majd a sértett nyaka és oldala felé tett szúró mozdulatokat.
Továbbá a sértett telefonjáról felhívta a nő barátját, akit életveszélyesen megfenyegetett.
Közben a nő megpróbált megszökni, azonban a sérülései miatt összeesett, a terhelt pedig a
hajánál fogva vonszolta vissza a kocsiba, ahol ismét bántalmazta.
Később, miután a férfi valamelyest lehiggadt, könyörögni kezdett a nőnek, hogy kezdjék újra
a kapcsolatukat. Ennek érdekében többször bocsánatot kért, a kést kidobta az ablakon és a
sértettnek még a mobiltelefonját is – amit korábban elvett tőle – visszaadta. Ekkor a
készülékre üzenet érkezett a felek közös gyermekétől, aki közölte, hogy a sértettet az
autójánál várja. Végül a vádlott visszavitte a kocsijához a nőt, aki megesküdött neki, hogy
nem jelenti fel a férfit.
Az őt ért bántalmazások következtében az asszony 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – tanúkihallgatás és 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.
december
6-án
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg!

12:00

óráig

a

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése 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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2021.12.07.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem
Ügyszám
15.B.96/2020

I.B.D.
+ 2 fő

Jelentős értékre, fegyveresen elkövetett 2021.12.07. 08:30
rablás bűntettének kísérlete és más
bűncselekmények

Az ügy lényege:
I.r. vádlott csak III.r. vádlottat ismerte, II.r. vádlottat III.r. vádlott mutatta be neki.
2018. február 13-án késő este Pomázon az I.r. vádlott egy teleszkópos vascsővel
bántalmazta a sértettet, majd a dulakodást követően elmenekült. A sértett - egy
albán pékség tulajdonosa - a támadás következtében 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
2019 januárjában a III.r. koszovói állampolgárságú vádlott felbujtotta a német
állampolgárságú I.r. vádlottat arra, hogy ismét utazzon Magyarországra és a
szintén koszovói állampolgárságú II.r. vádlottal együtt fegyveresen rabolják ki a
sértett pékségét. A kérésnek eleget téve I.r. vádlott 2019 februárjában
Magyarországra utazott. A rabláshoz az III.r. vádlott gépkocsit vásárolt, I.r. vádlott
pedig a III. r. vádlott utasításait követve a tervezett bűncselekményhez szükséges
eszközöket szerezte be. 2019. február 22-én este I.r. és II.r. vádlott Etyeken
találkozott, ahonnan a III. r. vádlott által vásárolt autóval Pomázra hajtottak. A
pékség közelébe érve leparkoltak, majd az I.r. és II.r. vádlott késsel és pisztollyal
felfegyverkezve a bolthoz indult. A sértett testvére észlelte őket és telefonon szólt
testvérének, azonban a kiérkező sértettet és két dolgozót fegyverrel visszaterelték
az üzletbe és megkötözték őket. Az I.r. vádlott a sértettől 1 millió eurót követelt, és
azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben nem kapja meg, mindhármukat megöli. A
sértett testvére később visszajött, de az I.r. vádlott az ő kezeit is megkötözte. Ekkor
a sértett az I.r. vádlott kezéből kiragadta és eldobta a fegyvert, mely elsült, a sértett
testvére pedig a kezeit kiszabadítva rátámadt a II.r. vádlottra. A fegyver hangjára a
szálláson alvó dolgozók felébredtek és kiszabadították társaikat. I.r. vádlottat
sikerült feltartóztatniuk, azonban II.r. vádlott elmenekült a helyszínről.
Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – védőbeszédek várhatók

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan
betartása érdekében sajtóregisztrációhoz kötött!
Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban
tudunk elfogadni!
Kérjük, regisztrációját 2021. december 6-án 12:00 óráig
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg!

Információ:

a

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése kötelező és
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott.
Gyimesi Kinga
06-70/371-1410
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
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2021.12.09.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem
Ügyszám:
15.B.57/2021

K.B.

Tizenkettedik életévét be nem töltött, 2021.12.09. 08:30
felügylete alatt álló személy sérelmére,
folytatólagosan elkövetett szexuális
erőszak bűntette

Az ügy lényege:
Családi barátként a vádlott és a sértett édesanyja gyermekkoruk óta ismerték
egymást. A nő 2017 őszén egy üllői albérletbe költözött és ettől az időszaktól
kezdve sokszor késő estig dolgozott a munkahelyén. Emiatt gyakran a vádlottat
kérte meg, hogy vigyázzon a 2015-ben szültetett kislányára. Ezt a férfi meg is tette
– vigyázott a sértettre, esténként megfürdette és lefektette.
Mindeközben azonban – 2017 ősze és 2019. szeptember 27. napja között,
pontosan meg nem határozható időben – a vádlott legalább 10 alkalommal végzett
szexuális cselekményt a felügyeletére bízott sértettel, akit többször is
figyelmeztetett arra, hogy a történtekről ne szóljon az édesanyjának.
Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – szakértői meghallgatás várható
A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása
érdekében sajtóregisztrációhoz kötött!

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban
tudunk elfogadni!
Kérjük,
regisztrációját
2021.
december
8-án
12:00
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg!

óráig

a

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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2021.12.10.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem
Ügyszám:
20.Fk.91/2020

Sz.K. + 7
fő

Életveszélyt okozó testi sértés bűntette 2021.12.10. 08.30
és más bűncselekmény

Az ügy lényege:
Az ügy vádlottjait szoros rokoni, illetve baráti kapcsolat köti össze. Ennek ellenére
két csoport, az I., II., III., IV. r., valamint az V., VI., VII., VIII. r. vádlottak, illetve a velük
kapcsolatban álló ismerőseik között régóta haragos viszony feszül.
2016. július 20-án a V. r. vádlott felesége autóval indult dolgozni, amikor
összetalálkozott a gyalogosan közlekedő I. r. vádlottal. Amikor az I. r. vádlott
odament az asszony kocsijához, először kiabálni kezdett vele, majd életveszélyes
fenyegetőzésbe kezdett. Ezt a nő komolyan vette, miután észrevette, hogy a II., III.
és IV. r. vádlottak is elindultak felé, ezért továbbhajtott és a történtekről értesítette
a férjét.
Miután az V. r. vádlott meghallgatta a felesége beszámolóját, értesítette a fiát, a VI.
r. vádlottat, valamint a VII. r. vádlottat és két gépjárművel elindultak a haragosaik
lakhelye felé. Velük volt a VIII. r. vádlott is, valamint a VII. r. vádlott két fia.
A csoport egy kereszteződésnél találkozott a II., a III. és a IV. r. vádlottakkal és egy
velük lévő férfival. Ekkor mindkét csoporthoz további személyek csatlakoztak, akik
ütlegekkel támadtak egymásra. Az így kialakult verekedés során a jelenlévők, így a
vádlottak is különböző súlyosságú – többen életveszélyes – sérüléseket
szenvedtek. Mindeközben a helyszínen az I. r. vádlott is megjelent, aki a nála lévő
és a nyomozás során meg nem állapítható lő- vagy riasztófegyverből 5-6 lövést
adott le a verekedők irányába, amelynek következtében a IV. r. vádlott égési
sérüléseket szenvedett el a bal vállán.
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.
december
9-én
12:00
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg!

Információ:

óráig

a

A bíróság épületében, illetve a tárgyalóteremben maszk viselése nem kötelező,
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott.
Gyimesi Kinga
06-70/371-1410
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
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2021.12.10.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – VII. emeleti tárgyalóterem
Ügyszám:

S.O.

Emberölés bűntettének kísérlete

2021.12.10.

09.00

21.B.55/2021
Az ügy lényege:
Miután az interneten keresztül megismerkedtek egymással, 2018 nyarán a vádlott
és a sértett összeházasodtak. Összeköltözésüket követően – főleg a vádlott
féltékenysége miatt – rendszeressé váltak köztük a veszekedések, a viták pedig
alkalmanként tettlegességig fajultak. Előfordult, hogy a sértett arcon ütötte vagy
testszerte bántalmazta a vádlottat.
2019. július 4-én a vádlott telefonon közölte az anyósával, hogy ha a férje újra kezet
emel rá, akkor elköltözik otthonról és szíven szúrja a sértettet.
Néhány nappal később a sértett az ágyban fekve tévézett, amikor a vádlott hazaért
a munkából és alsóneműre vetkőzött. Ekkor a páros beszélgetni kezdett egymással,
de rövid időn belül vita alakult ki köztük. Ennek során a sértett arra szólította fel a
vádlottat, hogy költözzön el, majd megragadta a nő karját, kivezette a lépcsőházba
és kizárta őt a lakásból. Amikor az alsóruhában lévő vádlott dörömbölni kezdett az
ajtón, a férje beengedte, de ismét közölte vele, hogy költözzön el.
Ekkor a nő a nappaliba ment és elkezdte táskákba pakolni a ruháit, majd egy
előzőleg elrejtett késsel a férjéhez lépett és életveszélyes fenyegetést kiabálva a
sértett felé szúrt. Amikor a férfi észrevette felesége mozdulatát, a kezét
védekezésképp maga elé emelte, így a szúrás a csuklóját érte. A felesége ismét rá
támadt és mellkason szúrta, illetve megvágta őt. Védekezésképp a sértett megütötte
az asszonyt, aki felhagyott a további támadással. Ezt kihasználva a férfi telefonon
értesítette az édesanyját, akit arra kért, hogy hívjon segítséget.
Az eset következtében a vádlott és a sértett is 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
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
2021.
december
9-én
12:00
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg!

Információ:

óráig

a

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját maszk viselése kötelező és
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata ajánlott.
Gyimesi Kinga
06-70/371-1410
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu
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