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2018. 01. 23. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem

Ügyszám

15.B.24/2017

Fk. R. G. + 1. 
társa

tizenkettedik életévét 
be nem töltött személy
sérelmére elkövetett 
szexuális erőszak bűn-
tette

2018. 01. 23. 8.30.

Az ügy lényege: 

A  vádlott  és  a  sértett  Gyálon  ugyanannak  az  általános  iskolának  a  6.
évfolyamos  párhuzamos  osztályaiba  jártak.  2015  decemberében  az
Interneten, a Facebook-on levelezni kezdtek és 2016. február elején az I. r.
fk. vádlott jelezte a kk. sértettnek, hogy szexuális kapcsolatot is akarna vele
létesíteni. A fiú az iskolában korábban több alkalommal is nyakon puszilta
évfolyamtársnőjét, aki visszautasította, majd néhány nap múlva letiltotta az
Interneten. 

Megjegyzés  : folytatólagos tárgyalás tanúmeghallgatással

Információ: Wenk Patrícia
sajtótitkár 
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem

Ügyszám

16.B.54/2017

K. L. E. életveszélyt okozó tes-
ti sértés bűntette és 
más bűncselekmények

2018. 01. 23. 8.30.

Az ügy lényege: 

A  vádlott  Verőcén,  egy  7  szobás  családi  házban  élt  párjával  élettársi
kapcsolatban,  ahol   közösen nevelték  a  férfi  előző házasságából  született
három gyermekét és a sértettet. 2014-ben megszületett az élettárssal közös,
ötödik  gyermekük.  A  vádlott  fiatalabb  korában  versenyszerűen
küzdősportot  űzött,  melyben  2005-ben  aranyérmet  szerzett.  A  gyermek
korú  sértett  2009-ben született  a  vádlott  előző kapcsolatából.  A  vádlott  -
különösen a közös, ötödik gyermek megszületése után - kevesebb figyelmet
fordított  a  gyk.  sértettre.  2015-ben  rendszeresen  elhanyagolt  állapotban
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vitte  a  kisfiút   -  mosdatlan,  fésületlen,  nem  az  időjárásnak  megfelelő
öltözékben  -  óvódába.  Gyakran  hideg,  elutasító  volt  a  gyerekkel,
fegyelmezetlenségeire dühkitöréssekkel reagált, néha megrángatta, ellökte,
illetve az  óvónők kérése ellenére hőemelkedéssel,  betegen vitte  óvodába,
emiatt is gyakran konfliktusba keveredett a pedagógusokkal. 

A  vádlott  és  családja  2015.  október  30-án  délelőtt  egynapos  kirándulás
keretében kenuval  átevezett  Verőcéről  a  Szentendrei-szigetre.  A  gyerekek
játszottak,  a  vádlott  és  élettársa tárcsán csirkét  sütött.  A férfi  kiszedte az
ételt  a  sértett  tányérjára,  aki  véletlenül  kiborította  azt.  A  vádlott
figyelmeztette  a  kisfiút,  aki  a  másodszorra  tálalt  ételt  is  leejtette,  amit
próbált   takargatni.  A  vádlott  ezt  meglátva  indulatossá  vált,  és  az  egyik
lábával nagy erővel megrúgta a sértett hasának bal oldalát.  A rúgás fájt  a
gyermeknek,  de  tartotta  magát.  Estére  már  rosszul  lett.  A  kisfiú
keresztanyjának  elpanaszolta,  hogy  édesanyja  „megrugdosta”.   Másnap
először  a  váci  Járvorszki  Ödön  Kórházba,  majd   mentővel  a  Heim  Pál
Gyermekkórházba  szállították,  ahol  megállapították,  hogy  a  sértett  lépe
leszakadt, és vérzett. 24 nap kórházi megfigyelés után műtéti beavatkozásra
nem volt szükség, a vérzés megállt, és szövődmény nem alakult ki. A sértett
lépsérülése  a  vádlott  előzőekben  leírt  rúgása  következtében  alakult  ki,  a
sérülés tényleges gyógytartama 2-3 hónap gyógyulást vett igénybe.

Megjegyzés  : a tárgyaláson tanúk meghallgatása várható

Információ: Wenk Patrícia
sajtótitkár 
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

2018. 01. 24.  

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem

Ügyszám 

20.B.45/2017

T. B. G. emberölés előkészüle-
tének bűntette

2018. 01. 24. 8.30 

Az ügy lényege: 

A vádlottak a vádbeli időszakban tavasztól őszig Dunakeszin tartózkodtak,
a sértett és családja hátsó szomszédjai voltak. Közöttük mintegy 20 évvel
korábbi konfliktus miatt nem volt beszélő viszony. Az I.  és II.  r. vádlottak
2014-ben elhatározták, hogy bővítenék a korábban hétvégi házként hasz -
nált ingatlanjukat, hogy aztán azt, állandó lakóhelyükként használják. Fel -
keresték a sértettet, hogy járuljon hozzá a tervek szerinti átalakításhoz. A
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sértett azonban, nem a vádlottak kérése szerint döntött, ami nagyfokú in-
dulatot, haragot szült bennük. A vádlottak ezt követően, rendszeresen trá -
gárságokat,  fenyegetéseket  kiabáltak  a  sértettnek a  két  telket  elválasztó
falon keresztül. Az I. r. vádlott, a II. r. vádlott belegyezésével, megkereste a
náluk előzőleg felújítási munkákat végző kapcsolatát és arra akarta ráven-
ni a férfit, hogy verje meg, vagy ha kell „nyírja ki” a sértettet. A férfi vissza-
utasította a felhívást, de megígérte, beszél a sértettel, akinek végül a tudo-
mására hozta, hogy az I. és II. r. vádlottak a halálát kívánják, így még a sér -
tett abban az évben feljelentést tett a Dunakeszi Rendőrkapitányságon.

Megjegyzés  : Ítélet várható

Információ: Wenk Patrícia
sajtótitkár 
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

2018. 01. 25. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 4. emelet 401. tárgyalóterem

Ügyszám

13.B.36/2017

K. R. életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette

2018. 01. 25. 8.30.

Az ügy lényege: 

A  vádlott  és  a  sértett  korábban  nem  ismerték  egymást.  A  sértett  2015.
október  3-án  a  délutáni  órákban  családjával  és  ismerősével  egy  péceli
családi házban ünnepeltek. A sértett a délután folyamán nagy mennyiségű
alkoholt  fogyasztott,  minek  következtében  annyira  ittas  lett,  hogy
emlékezetét vesztette. 
A vádlott és élettársa "biofüvet" akart vásárolni, ezért a fent nevezett családi
házhoz  mentek.  Mikor  odaértek  a  vádlott  dudálni  kezdett.  A  dudálásra
azonban  a  lábán  alig  álló  sértett  ment  ki  és  kihívóan,  sértően  beszélt  a
vádlottal,  ennek  hallatára  többen  kijöttek  a  házból  az  utcára.  A  vádlott
élettársa elfutott segítségért és a vádlott is elhajtott a helyszínről, majd pár
perccel  később  megjelent  testvére  társaságában.  A  vádlott  és  testvére
kiabálni  kezdtek  a  helyszínen.  A  sértett  először  haragosan  esett  neki  a
vádlottnak, aztán ki akart békülni vele. A vádlott azonban nem fogadta azt,
hanem ököllel  legalább három alkalommal közepes, illetve azt meghaladó
erővel arcon és homlokon ütötte az erősen ittas férfit, aki beütötte a fejét a
betonba.  Ezek  után  a  vádlott  és  testvére  elhajtottak  a  helyszínről.  A
mentőket egy ismeretlen telefonáló értesítette. 

Megjegyzés  : Első tárgyalás – vádlotti meghallgatás várható
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Információ: Wenk Patrícia
sajtótitkár 
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu

2018. 01. 26. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem

Ügyszám

20.B.82/2017

M. G. + 1. társa előre kitervelten 
elkövetett emberölés 
bűntette

2018. 01. 26. 8.30.

Az ügy lényege: 

A  sértett  1990-ben  költözött  édesanyjával  Romániából  Magyarországra.  Az
édesanyja  1997-ben  Izraelbe  költözött,  ezt  követően  a  sértett  különböző
albérletekben lakott.  Sz.  Z.  K.  2006 és  2009 között  telefonos értékesítőként
dolgozott,  ezt követően azonban bejelentett munkahellyel nem rendelkezett.
Többféle  küzdősportban  kipróbálta  magát,  rendszeresen  részt  vett
túlélőtáborokban és szerepjáték jellegű foglalkozásokon nemcsak Budapesten,
hanem vidéken is.
I.  r.  M.  G.  és  II.  r.  T.  A.  vádlottak  szerepjáték  és  a  harcművészetek  iránti
érdeklődés kapcsán ismeretségben álltak egymással. A sértettet az I. r vádlottal
a  szerepjátékon  túl  a  sport  kötötte  össze.  Megbízott  az  I.  r.  vádlottban  és
barátjának  tartotta.  Az  I.  r.  vádlott  megengedte  a  sértettnek,  hogy  akkori
lakhelyére bejelentkezzen,  2005 év környékén pedig a sértett az I.  r.  vádlott
édesapjának  lakásában  lakhatott.  A  sértett  alkalmanként  az  I.  r.  vádlott
lakásában is aludt. A II. r. vádlott és a sértett 2009-ben ismerték már egymást,
főleg  a  közös  szerepjátszás  kötötte  össze  őket  az  I.  r.  vádlott  személyén
keresztül. 2008-tól a sértett elégedetlen volt anyagi helyzetével, mert kevesebb
lett a pénze a munkahelyén így az általa kívánt életszínvonalat jövedelme nem
tudta biztosítani, illetve magasabb életszínvonalat nem tudott elérni. Sz. Z. K.
ezért  eltervezte,  hogy  különböző-  főként  külföldiek  által  kedvelt  fürdőkbe,
fürdőkkel ellátott szállodákba fog járni, ahonnan az öltözőszekrényekből pénzt,
vagy egyéb értéktárgyakat tud eltulajdonítani. Sz. Z. K. sértett a lopásokat nem
egyedül követte el, abban esetenként élettársa, illetve az I.  r. vádlott is részt
vett. 2010 áprilisa előtt konfliktus alakult ki a sértett és a II. r. vádlott között,
amiért  a  II.  r.  vádlott  „árulónak”  tartotta  a  sértettet.  A  konfliktusnak a  II.  r.
vádlott  nagyobb  jelentőséget  tulajdonított,  mint  a  sértett.  A  vádlottak  arra
következtetésre  jutottak,  hogy  a  sértettel  fennálló  problémáiknak  a  sértett
megölésével vetnek véget. 2010. április 17-e előtt pár nappal a sértett és az I. r.
vádlott  megbeszélték,  hogy  Sopronba  fognak  menni  vagyon  elleni
bűncselekmény  elkövetése  végett.  A  vidékre  utazás  napja  jó  alkalomnak
kínálkozott a sértett ellen tervezett bűncselekmény elkövetéséhez, ezért I. és II.
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r. vádlott megbeszélték, hogy II.  r. vádlott is a kora reggeli órákban meg fog
jelenni az I. r. vádlott lakásán és onnan hármasban fognak a bűncselekmény
helyszínére  menni,  ahova  a  nyomozás  során  meg  nem  állapított  ürüggyel
fogják  elhívni  a  sértettet.  Azt  is  eldöntötték,  hogy  a  bűncselekményt  a
késharcban  jártas  II.  r.  vádlott  fogja  elkövetni  a  sértett  leszúrásával.  A  két
vádlott  és  a  sértett  Pilisborosjenő  és  Csobánka  között  elterülő  Kevély-
hegycsoporthoz  tartozó  Nagy-Kevély  hegyhez  mentek,  a  gépkocsit  leállítva
gyalogosan folytatták az útjukat. A II. r. vádlott egy éles szúró, vágó eszközzel,
több,  legalább  három  szúrást  mért  a  sértett  felsőtestére.  A  sértett  a
bántalmazás következtében a helyszínen életét vesztette.

Megjegyzés  : Első tárgyalás – a vádlottak meghallgatása várható

Információ: Wenk Patrícia
sajtótitkár 
06 (1) 467-6266
molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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