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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.24/2017 

Fk. R. G. + 1 fő 12 életévét be nem töl-

tött személy sérelmére 

elkövetett szexuális erő-

szak bűntette 

2018. 10. 11 8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és a sértett ugyanannak az általános iskolának a 6. évfolyamos párhu-

zamos osztályaiba jártak. 2015 decemberében az Interneten, a Facebook-on leve-

lezni kezdtek és 2016. február elején az I. r. fiatalkorú vádlott jelezte a kiskorú 

sértettnek, hogy szexuális kapcsolatot is akarna vele létesíteni. A fiú az iskolában 

korábban több alkalommal is nyakon puszilta évfolyamtársnőjét, aki visszautasít-

va az ajánlatot, néhány nap múlva letiltotta az Interneten. A kiskorú sértett elha-

tározta, személyesen kéri meg az I. r. vádlottat, hagyja békén. 2016. február 9-én 

megvárta az iskola előtt a fiút, aki a lány osztálytársaival II. r. fiatalkorú és a cse-

lekmény elkövetésekor még gyermekkorú vádlott-társával sétált oda a kiskorú 

sértetthez. Az I. r. vádlott és társai a sértettet iskolájuktól fél kilométerre egy er-

dőbe kísérték. A kiskorú sértett félt is az elkövetőktől, ezért ellenkezés nélkül 

ment velük. Az I. r. vádlott szándéka ismert volt társai előtt, ahhoz ők segítséget 

nyújtottak oly módon, hogy kabátjaikat leterítették a földre és őrködtek, hogy ne 

zavarhassák meg őket. Az I. r. vádlott legalább kétszer közösült a kiskorú sértet-

tel, aki először barátainak majd végül a szüleinek is elmondta a történteket.  

 

Megjegyzés: A tárgyaláson perbeszéd és ítélethirdetés várható! 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2018. 10. 10. és 10. 12. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám 

20.B.82/2017 

 

M. G. + 1 fő Előre kitervelten 

elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2018. 10. 10. 

és 

2018. 10. 12. 

8.30 

és 

8:30 

 

Az ügy lényege:  

 

A Sz. Z. K. sértett 1990-ben költözött édesanyjával Romániából Magyarországra.  

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. 

vádlott a szerepjáték és a harcművészetek iránti érdeklődés kapcsán álltak 

ismeretségben egymással. 2008-tól kezdődően a sértett elégedetlen lett anyagi 

helyzetével, ezért eltervezte, hogy különböző- főként külföldiek által kedvelt 

fürdőkbe, fürdőkkel ellátott szállodákba fog járni, ahonnan az 

öltözőszekrényekből pénzt, vagy egyéb értéktárgyakat tulajdonít el. 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 újabb vagyon elleni bűncselekményt követnek el. A vidékre utazás napja a 

vádlottak számára jó alkalomnak kínálkozott a sértett ellen tervezett 

bűncselekmény elkövetéséhez, ezért I. és II. r. vádlottak megbeszélték, hogy az 

I. r. vádlott lakásáról hármasban utaznak a bűncselekmény helyszínére, ahova 

a nyomozás során meg nem állapított ürüggyel el is hívták a sértettet. Azt is 

eldöntötték, hogy a bűncselekményt a késharcban jártas II. r. vádlott követi el a 

sértett leszúrásával. A vádlottak és a sértett a Kevély-hegycsoporthoz tartozó 

Nagy-Kevély hegyhez mentek, a gépkocsit leállították és 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: A 2018. 10. 10-i határnapon tanúkihallgatással folytatódik a 

tárgyalás, a 2018. 10. 12-i határnapon tervezetten perbeszéd és 

ítélethirdetés várható!  

 



Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

 

 

 

2018. 10. 11. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám 

8.B.46/2018 

J. I.+ 1 fő Rablás bűntette 2018. 10. 11. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és a II. r. vádlottak együtt laktak nehéz anyagi körülmények között, a 

megélhetésüket biztosító rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkeztek az I.r. 

vádlott rokkant-nyugdíján kívül. Az I. r. vádlott 2016. június-a előtt két héttel 

ismerkedett meg a 80 éves sértettel a ceglédi zöldségpiacon, akit ezt követően 

délután is meglátogatott az otthonában. Az idős sértett egyedül, de jó 

körülmények között élt, mire az I. r. vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy 

szívesen lenne az élettársa, odaköltözne a sértetthez, azonban a sértett ezt az 

ajánlatot elutasította. Az I. r. vádlott ezt követően még különböző jogcímek 

ürügyén a sértettnek ajánlatokat tett, majd 2016. június 7-én hazakísérte a 

lakhelyére, közben csatlakozott hozzájuk a II. r. vádlott is.  

 

A vádlottak elhatározták, hogy megszerzik a sértett értékeit, és amikor 

beszélgetés közben a sértett megkínálta a vádlottakat pálinkával, a vádlottak 

alprazolam nevű hatóanyagot tartalmazó Xanax vagy Frontrin nevű nyugtatót 

tettek az idős sértett poharába, amelyben a sértettnek a saját maga részére 

kitöltött, pálinkája volt. A sértett ezt megitta és rövid idő múlva elvesztette az 

eszméletét, öntudatlan állapotba került. A vádlottak az ágyába fektették az idős 

embert és magukhoz vették a sértett tulajdonát képező porcelánjait, késkészletét, 

ollóját, más használati tárgyait, továbbá szatyrokba és táskákba pakolták a sértett 

ruhaneműit, plédjeit, törülközőit, tisztítószereit, mosószereit, vérnyomásmérőjét, 

és az így megszerzett összesen kb. 30.000 Ft értékű dolgokkal távoztak a sértett 

házából. 

 

A sértett szomszédjának feltűnt, hogy a zárkózott, idegeneket a házába sohasem 

beengedő sértett ingatlanában nagy a mozgás. A két vádlottat a megpakolt 

táskákkal felszólították, hogy vigyék vissza azokat a sértett ingatlanába, mert , ha 

nem kihívják a rendőrséget.  Ekkor a vádlottak visszavitték a szatyrokat a sértett 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu


udvarára, majd felültek kerékpárjaikra és távoztak a helyszínről. A szomszéd 

értesítette a sértett lányát. A kiérkező mentők az eszméletlen állapotban fekvő, a 

mérgezés tüneteit mutató idős embert azonnal kórházba szállították, ahol 

gyomormosást végeztek el rajta. 

 

Megjegyzés: Első tárgyalás – a Ceglédi Járásbíróságról áttett büntetőügy. 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

2018. 10. 12. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.106/2017 

B. E.+ 1 fő Különös visszaesőként elkö-

vetett emberölés bűntetté-

nek kísérlete és más bűncse-

lekmény 

2018. 10. 12. 8:30 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és a II. r. vádlottak testvérek, a sértettnek unokatestvérei, a cselekményt 

megelőzően baráti viszonyban álltak egymással. A sértett és a vádlottak élettársai 

a bűncselekmény idején prostituáltként dolgoztak. 2016. február 29-én a délutáni 

órákban a II. r. vádlott élettársa az 5-ös főút mellett állva kínált szexuális szolgál-

tatást, amikor összetalálkozott a sértett élettársával, akit elzavart az útról, mert 

konkurenciát jelentett a számára. Később a sértett az elzavart élettársával együtt 

tért vissza a helyszínre. Időközben az I. r. vádlott barátnője is odajött, a felek kö-

zött durva szóváltás alakult ki. 

Az I. és II. r. vádlottak barátnőik révén értesültek a történtekről, majd elmentek a 

sértett édesanyjához, hogy a sértettel tisztázzák a vitás kérdéseiket. A sértett nem 

volt otthon, így az I. r. vádlott a sértett beleegyezésével, a vádlott testvérének há-

zába szervezte meg a találkozót. A sértett a barátnőjét az autóban hagyva be-

ment a házba, ahol a vádlottakon kívül még rokonok is tartózkodtak. Az I. r. vád-

lott felelősségre vonta a sértettet korábbi viselkedéséért, melybe a II. r. vádlott is 

bekapcsolódott. A verekedésbe a vádlottak megütötték a sértett fejét. A sértett-

nek a házból való kimenekülését az I. r. vádlott akadályozta meg oly módon, hogy 

egy snitzert szegezett a földön fekvő sértett torkának és azt kiabálta, hogy elege 

van belőle és megöli őt. A sértett védekezett és megsérült a keze, de kimenekült a 
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házból, majd barátnőjével elhajtott a helyszínről. A II. r. vádlott szintén távozott a 

lakásból, a maradók eltüntették a dulakodás nyomait. Az I. r. vádlott többször 

megvágta, vagy megvágatta magát valakivel, testvére pedig bejelentést tett arról, 

hogy megvagdosták az öccsét, ugyanakkor közölte, hogy nem ismeri az elkövetőt. 

A sértett az édesanyjához hajtott, aki szintén mentőt kért. A mentők a sértettet és 

I. r. vádlottat is kórházba szállították. 

 

Megjegyzés: szakértői és tanúkihallgatásokkal folytatódik a tárgyalás, 

nem kizárható, hogy a bizonyítási eljárást befejezi a bíróság.  

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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