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2021.02.22. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

8.B.99/2020 

R.I. Emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények 

2021.02.22. 08:30 

 

Az ügy lényege: 
 

I.vádpont 
 

A vádlott és a sértett 1996 óta voltak házasok, egy gyermekük szültetett. Kapcsolatuk 2000 

körül megromlott, a nő 2018-ban elhatározta, hogy elválik a vádlottól. Ezt a férfival is 

közölte, aki azonban nem vette komolyan a szándékát.  

2019 januárjában a válás miatt a sértett ügyvédhez fordult, majd az egyeztetés 

eredményéről a vádlottnak is beszámolt. Ekkor a vádlott kijelentette, hogy a sértettnek 

biztosan van valakije, kérte, árulja el, ki az, de ezt a nő nem tette meg. Másnap a férfi ismét 

arról kérdezte a feleségét, hogy kivel van viszonya. Ezt a sértett továbbra sem árulta el, ezért 

a férje tovább faggatta, egyre agresszívabbá vált, majd megragadta a sértett nyakát és 

fojtogatni kezdte. Ennek hatására a sértett eszméletét vesztette. Amikor magához tért, 

értesítette a rendőrséget, majd a rendőri intézkedést követően kórházba ment. A 

bántalmazás következtében az asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett és 

közvetett életveszélyes állapotba került. 
 

II. vádpont 
 

A bántalmazást követően a vádlott elköltözött a feleségétől, aki közölte, hogy nem kíván 

kapcsolatot tartani és kommunikálni a férfival. Ennek ellenére a férj több alkalommal 

küldött SMS üzenetet a nőnek, aki távoltartási kérelmet nyújtott be vele szemben a 

bíróságon. Amikor a távoltartás határideje lejárt a vádlott megjelent a sértett házánál és 

közölte vele, hogy vissza szeretne költözni. Ezt a nő megtagadta és felszólította a férfit, hogy 

ne menjen többet a házhoz. A férj még több hónapon keresztül próbált a sértettel 

kapcsolatba lépni, felkereste a nő ismerőseit is, akiknek telefonon és az interneten keresztül 

is az asszonyt megszégyenítő üzeneteket küldött, valamint többüket azzal gyanúsított meg, 

hogy viszonyt folytattak a feleségével. 

2020 májusában a sértett lánya észrevette, hogy a vádlott a házuk mögötti vasúti töltésről 

figyeli az ingatlanjukat. Egy másik alkalommal egy baráti összejövetelt zavart meg úgy, hogy 

megpróbált az udvarba bejutni, de végül a kiérkező rendőrök elfogták a vádlottat. Ekkor a 

sértett a sérelmére elkövetett zaklatás vétsége miatt magánindítványt terjesztett elő a 

vádlottal szemben. 
 

III. vádpont 
 

2019 februárjában egy internetes közösségi portálon keresztül a vádlott szexuális tartalmú 

fényképeket küldött a sértettet foglalkoztató cég profiljára. Ezt az oldalt az asszonyon kívül 

más munkatárs is kezeli, így a férfi jelentős érdeksérelmet okozott a nőnek. 
 

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. február 20-án 22 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/


3 

 

2021.02.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 7. emeleti tárgyalóterem 

Ügyszám: 

16.B.31/2020 

 

Sz.J. 

+2 fő  

Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérlete és más bűncselekmények  

2021.02.23. 

 

08:30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A II. r. és a III. r. vádlott testvérek és ismerősei az I. r vádlottnak. 

2019. április 12-én a III. r. vádlott két munkatársával kerékpározott hazafelé, amikor 

a velük egy irányba, kocsival közlekedő sértett rájuk dudált, mert szabálytalannak 

ítélte meg az egymás melletti biciklizésüket. Emiatt a III. r. vádlott rákiabált a 

sértettre, aki megállította az autóját. Miután kiszállt szóváltás, majd dulakodás 

alakult ki a felek között, majd mindketten tovább indultak. 
 

I. vádpont 

Hazafelé a III. r. vádlott összetalálkozott az I. r. és a II. rendű vádlottal, majd 

elhatározták, hogy a történteket megtorolják. Ennek érdekében a vádlottak kocsiba 

ültek, hogy megkeressék a sértettet. Amikor meglátták a férfi autóját, követni 

kezdték. A sértett egy ismerősével tartott a barátaihoz, akik közül az egyiket 

értesítette, hogy valaki követi, ezért jöjjön ki az utcára segíteni. Amikor a sértett az 

ismerősével csatlakozott az utcán várakozó barátjához, a vádlottak egy 

szamurájkarddal, egy késsel és egy faléccel felszerelkezve, fenyegetőzve közeledtek 

feléjük. Ekkor dulakodás alakult ki a jelenlévők között, amelynek során az I. r. vádlott 

a szamurájkarddal nagy erővel a sértett fejére vágott. Miután a sértett egyik barátja 

észlelte, hogy a férfi feje vérzik, kórházba szállította a sérültet, aki 8 napon túl 

gyógyuló sérülést és agyrázkódást szenvedett. 
 

II. vádpont 

2018. november 17-én az I. r. vádlott egy ismerősével egy büfében italozott. Ennek 

során a férfi szóváltásba keveredett a sértettel, aki felé a vita hevében egy széket 

dobott, ami végül senkit nem talált el. Később a konfliktusba keveredett felek a büfé 

elé mentek, ahol a vádlott bántalmazta a sértettet, aki a fölre esett. Segítségére egy 

ismerőse sietett, akit a vádlott szintén bántalmazott, majd távozott a helyszínről. 

A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban az ügyészi vádirat 

szerint a vádlott cselekménye 8 napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult.  
 

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. február 22-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/
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2021.02.23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

10.B.58/2020 

 

C.F. Életveszélyt okozó testi sértés bűntette  2021.02.23. 

 

08:30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A vádlott és a sértett egy házban, de külön lakrészben laktak. Előbbi a családjával a 

pincét és az emeleti részt használta, míg a nő a magasföldszinti részen élt az 

élettársával. Mindkét fél otthona saját bejárattal rendelkezett. 

Mivel a vádlott és a sértett között rendkívül rossz viszony alakult ki, konfliktusaik 

miatt többször kellett már riasztani a rendőrséget. Emellett 2018 novemberétől az 

asszony csak egy paprikasprayvel merészkedett ki az udvarra, mert félt a vádlott 

kutyájától. 

2018. december 22-én a sértett nehezményezte, hogy a vádlott lakrészéből hangos 

zajok szűrődnek át a lakrészükbe. Amikor a vádlott fia épp távozott édesapja 

lakásából, a sértett ezt szóvá is tette neki. Nem sokkal később a nő már az udvarra 

indult, hogy a vádlottat is számon kérje, akivel a lépcső előtti fedett részen került 

szembe. Ekkor az asszony a kezét feltartva jelezte, hogy a vádlott álljon meg, amit a 

terhelt megtett, majd miközben azt nehezményezte, hogy a sértett feltartja őt, a 

lépcső alól magához vett egy hegyes plexi darabot, amellyel hasba szúrta a sértettet. 

A sérült nő a kezében lévő paprikasprayvel a férfi arcába fújt, majd visszament a 

lakásba, ahol az élettársa riasztotta a mentőket. 

Az őt ért bántalmazás során a sértett 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket 

szenvedett, életét csak az időben érkező, szakszerű orvosi ellátás mentette meg. 
 

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. február 22-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 
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mailto:gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
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2021.02.23. 

GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG, 

2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 6. 

és 

Gödöllő Repülőtér  
Ügyszám  

4.B.293/2019 

B.L. 
 

A légi közlekedés kettőnél több ember halálát 

okozó gondatlan veszélyeztetésének vétsége és 

más bűncselekmény 

2020.10.23.  08:30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

I.vádpont 

A vádlott 2016. szeptember 16-18. közötti időben a IV. osztályú nem nyilvános Gödöllő 

Repülőtér vezetője volt. Ezeken a napokon rendezték meg az 53. Magyar Nemzeti Ejtőernyős 

Bajnokság fordulóját, emellett egy amatőr célba ugró ejtőernyős versenyt is 26 fő 

részvételével. 

A verseny idején a vádlott a reptér vezetőjeként drop zone koordinátori feladatokat is ellátott, 

továbbá az egyesület elnökeként az ejtőernyős verseny szervezője és versenyigazgatója is volt 

egyszemélyben. 

2016. szeptember 18-án 8 óra 58 perckor F. Sz. sértett, miután erre az engedélyt megkapta 

felszállt egy Cessna típusú repülőgéppel, fedélzetén ugrásra váró ejtőernyősökkel. 

A repülőgépbe szerelt magasságmérő műszer „C” és „S” módban nem működött, emiatt a 

légiirányító számára nem jelent meg a repülési magasságra vonatkozó adat. A vádlottnak 

erről tudomása volt. A sértett az általa vezetett géppel megkezdte a süllyedést.  

Ebben az időben egy B. Zs. által vezetett (akinek erre jogosítványa nem volt) másik kisgép 

fedélzetén egy nővel és egy kiskorú gyermekkel megkezdte a felszállást. 

A két gép a Gödöllői Arborétum felett összeütközött, darabokra szakadt és lezuhant. 

A baleset következtében mindkét gép pilótája, valamint két utasa azonnal életét vesztette. 

A baleset akár a vádlott, akár tőle függetlenül B. Zs. szabályszegésének elmaradása esetén 

nem következett volna be. 

II. vádpont 

2016. szeptember 14-én 18 óra körüli időben a reptér felett 3 kisgép volt a levegőben, 

egymással rádión tartottak kapcsolatot. 

Ám a részükre a vádlott által adott bizonytalan, félrevezető tájékoztatás miatt egymással 

szembe repülő gépek, alig pár méterre haladtak el egymás mellett. A repülőgépen ülők élete, 

testi épsége ennek következtében közvetlen veszélybe került. 
 

Megjegyzés: szakértői meghallgatás, majd várhatóan 13 óra után bírói szemle a 

Gödöllő Repülőtéren 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása érdekében 

sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban tudunk 

elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. február 22-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/
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2021.02.25. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK, földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

6.B.5/2021 

B.M.Z. Halált okozó testi sértés bűntette 2021.02.25. 

2021.02.25. 

08:30 

10:00 
 

Az ügy lényege: 
 

2019. július 12-én a vádlott ismerősével és testvérével italozott, majd később hármasban 

egy parkba mentek. Ott a vádlott zaklatni kezdett egy padon fekvő hajléktalant, akit először 

felébresztett, majd többször bántalmazott. Amikor a sértett arccal előre a térkővel burkolt 

földre esett, elvesztette az eszméletét. Ekkor a vádlott ismerőse kihívta a mentőket, akik 

újraélesztették és kórházba szállították a bántalmazott férfit, ám a sértett két nappal később 

belehalt a sérüléseibe. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés és első tárgyalás 
 

A tárgyalás látogatása a járványügyi szabályok maradéktalan betartása 

érdekében sajtóregisztrációhoz kötött! 
 

Regisztrációt csak a jelentkezés sorrendjében, korlátozott számban 

tudunk elfogadni! 
 

Kérjük, regisztrációját 2021. február 24-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/
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2021.02.25. 

VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁG, 

2600 Vác, Budapesti főút 14. – fsz.6.  
Ügyszám  

1.B.219/2020 

Z.Á. 
 

Tizennyolcadik életévét be nem töltött 

személyről készült pornográf felvétel 

átadásával elkövetett gyermekpornográfia 

bűntette 

2021.02.25.  13:00 

 

 

Az ügy lényege: 
 

Saját e-mail címéről a vádlott 2017. május 14-én 8 darab képet küldött csatolmányként egy 

másik e-mail címre. A 8 képből 7 darab fotón 18. életévüket be nem töltött személyek 

láthatók, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal, célzatosan a nemi vágy 

felkeltésére alkalmas módon ábrázolva. 
 

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. február 24-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
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2021.02.26. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám: 

20.B.8/2020 

 

K.I.J.  Kötelesség megszegésére irányuló hivatali 

vesztegetés bűntette  

2021.02.26. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 
 

A cselekmény idején a vádlott – más ügyben – a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási 

Intézetben jogerős szabadságvesztés büntetését töltötte.  

2018. november 14-én a vádlott jelezte a szolgálatot ellátó körletfelügyelőnek, hogy 

valamilyen probléma miatt a zárkáján kívül akar beszélni vele. Amikor az őrmester a folyósóra 

vezette, a férfi arra próbálta rávenni, hogy a kapcsolattartástól korábban elzárkózott nő 

ismerőse telefonszámát vegye föl a kapcsolattartói közé. Emellett arra is megkérte a 

büntetés-végrehajtás alkalmazottját, hogy vigyen be neki egy mobiltelefont, így azzal 

bonyolíthatná hívásait és nem a büntetés-végrehajtás percdíjain és ellenőrzött körülmények 

között kellene telefonálnia. Mindezért cserébe a vádlott 500.000 Ft-ot ígért a 

körletfelügyelőnek, aki a kérést azonnal visszautasította, az elítéltet visszaküldte a zárkájába, 

majd jelentést tett az esetről.  

 

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. február 25-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/

