
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. 08. 27. - 08. 31. 
 

 

2018. 08. 27.  

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám 

15.B.42/2016 

 

K. Zs. + 13 fő   

Emberölés 

bűntettének kísérlete 

és más 

bűncselekmények 

 

2018. 08. 27. 

          

8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I.-X. r. vádlottak közeli rokonságban állnak egymással. XI. r. M. T. J. 

vádlott 2015. év márciusának környékén egy éjjel DJ-ként dolgozott Vácon 

egy szórakozóhelyen. Ugyanezen időpontban és helyen együtt szórakozott 

az V. r. H. J., a III. r. H. Gy., és a II. r. K.A. vádlottakkal. A XI. r. vádlott a buli 

végén, a hajnali órákban táncolni kezdett, azonban tánc közben az V. r. 

vádlott kihívó viselkedése miatt, rövid szóváltást követően dulakodás alakult 

ki kettejük között. Erre a II. r. K. A. vádlott leköpte és megütötte a XI. r. 

vádlottat. A XI. r. vádlott elégtételt akart venni az ütésért, de III. r. H. Gy. 

vádlott közbelépésével a konfliktus aznap éjjel nem folytatódott. 

 

A XI. r. vádlott 2015. november 1-jén dél körüli időben Vác belterületén 

véletlenszerűen találkozott a II. r. vádlottal, aki a kisboltból jött ki. Amint 

meglátta, eszébe jutott a korábbi sérelme, ezért közepes erővel a jobb 

arcfelén megütötte. Az ütés következtében II. r. vádlott jobb felső 1. és 2. 

fogai meglazultak, azokat később el kellett távolítani. 

 

A XI. r. vádlott tartott II. r. vádlott családjának bosszújától és körbe  

telefonálta családtagjait és barátait, hogy menjenek el hozzá és egy 

esetleges támadás esetén segítsenek neki.  

A II. r. vádlott a pékségből a szüleihez ment, ahol az I. r. K. Zs. vádlott is 

tartózkodott. Családi körben elhatározták, hogy az eset miatt elégtételt 

vesznek, ezért értesítették a család többi tagját és más személyeket, 

körülbelül 5-10 főt.  

 

I-X. r. vádlottak és ismeretlen társaik ütlegeket (botokat, szerszámokat,  

szerszámnyeleket és vascsöveket) vettek magukhoz, és több 

személygépkocsival elindultak. Menet közben fenyegetően kiabáltak és 

viselkedtek. A két társaság között először szóváltás, majd verekedés alakult 



ki. Az összecsapás során 3-5 lövés dördült el, azonban a nyomozás során 

nem lehetett megállapítani, hogy ki és mivel lőtt.  

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás  

 

Információ:  

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2018. 08. 31. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.105/2017 

B. J.   

Emberölés bűntettének 

kísérlete  

 

2018. 08. 31. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és sértett a cselekményt megelőzően jó kapcsolatban voltak 

egymással, élettársaik rokoni ismeretsége révén is. 2016. december 29 -én 

azonban szóváltás és dulakodás támadt a felek között amiatt, mert a sértett 

úgy érzékelte, hogy a közös programjukon, ahol zenét hallgattak, szeszesitalt 

fogyasztottak és a vádlott megittasodott, udvariatlanul viselkedett a 

társaságban lévő hölgytagokkal. A sértett élettársa próbálta a szétválasztani 

a verekedőket. Ekkor a vádlott egy 30 cm pengehosszúságú késsel tért vissza 

a konyhából és a körülötte lévők közül egy asszonyt megvágva – aki próbálta 

a kést kicsavarni a vádlott kezéből – a bejárati ajtónál mellkason szúrta az 

éppen kifelé igyekvő sértettet. A jelenlévők értesítették a mentőket. 

 

Megjegyzés:  Ítélethirdetés várható 

 

Információ:  

sajtótitkár 

06 (1) 467-6266 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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