
  

 

 

 

 

 

 

 

A BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

51. heti Tárgyalási Jegyzéke 

2021.12.20-23. 

  



2 

 

 

2021.12.20. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.96/2020 

I.B.D. 

+ 2 fő 

Jelentős értékre, fegyveresen elkövetett 

rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények  

2021.12.20. 08:30 

 

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 – 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 18-án 20:00 óráig a 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu címre küldje meg! 
 

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

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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2021.12.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.B.53/2021 

 

L.G. + 1 

fő 

A bűncselekmény elhárítására fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény 

2021.12.22. 08.30 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlottak anya-fiú kapcsolatban állnak egymással. Mindketten köszönőviszonyban voltak a 

sértettel. 

2019. szeptember 6-án a II. r. vádlott megjelent a sértett házánál. Amikor a mozgásában 

korlátozott sértett a kapuhoz ért, a nő közölte, hogy a külön lakrészben, bérlőként élő 

ismerősével szeretne beszélni, ezért hadd menjen be. Miután ezt a sértett megtagadta, az 

asszony dühös lett, kiabálni kezdett a sértettel, majd leköpte őt. 

Néhány órával később az I. r. vádlott egy fejszével jelent meg a sértett házánál, ahova 

behatolt. Nem sokkal később követte őt az édesanyja, a II. r. vádlott is. Miután mindketten 

bejutottak a házba, az előszobában szembetalálkoztak a sértettel. Ekkor az I. r. vádlott a 

fejszével többször megpróbált lesújtani a sértettre, míg a II. r. vádlott egy söprűnyéllel ütötte 

meg a férfit. Mindeközben az I. r. vádlott szidta és életveszélyesen megfenyegette az 

áldozatát. Végül arra szólította fel a férfit, hogy térden állva kérjen bocsánatot az 

édesanyjától. Miután a sértettnek sikerült kitérnie a fejszecsapások elől, félelmében megtette, 

amire a támadója kérte és bocsánatot kért a nőtől. 

Az eset következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, viszont az őt ért 

támadás miatt súlyosabb, a halálával járó eredmény is reálisan bekövetkezhetett volna. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás – sértetti kihallgatás 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 21-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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