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BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG – IX. sz. tárgyalóterem 

A tárgyalás helyszíne: 2040 Budaörs, Koszorú u. 2. 

Ügyszám  

5.B.539/2018 

G. L. + 8 fő Gazdálkodó szervezet 

részére tevékenységet 

végző, önálló intézke-

désre jogosult személ--

lyel kapcsolatban elkö-

vetett vesztegetés bűn-

tette és más bűncselek-

mények 

2019. 03. 25. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

I. r. vádlott zenész, vállalkozó, aki az 1990-es évek óta több gazdasági társaság-

ban tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos tulajdonos-

ként vett részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági társaságok irányításá-

ban. Több vállalkozásnak azonban családtagjai, ismerősei a bejegyzett képvise-

lői. I. r. G. L. III. r. Cs. Cs. és IV. r. P. K. M. vádlottak hosszabb ideje közeli ismerő-

sök I. r. vádlott zenei és egyéb vállalkozásai révén. 

 

I.r. vádlott és társai 1993 és 1999 között elhatározta, hogy I. r. vádlott mocsai 

lakóhelyén a lakhatás célját szolgáló és egyéb épületek közmű ellátását úgy old-

ja meg, hogy szabálytalanul vételez áramot, vizet és gázt. Ennek érdekében a 

közműveket a megkötött szolgáltatói szerződések alapján beköttette a saját, 

vagy nevezett ingatlanokra bejegyzett cégek nevére,  majd illegális rácsatlakozá-

sokat építtetett ki a mérőórák megkerülésével és II. r. G. B. vádlott tudtával. III. r. 

Cs. Cs. vádlott az illegális közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, 

hogy amennyiben azok karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a fel-

adatok összehangolására volt szükség, lebonyolíttatta azokat V, VI, VII. és VIII. r. 

vádlottakkal, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében a kiépítési, szerelési, gépi és 

földmunkákat végezték. A vádlottak, a sértett közműszolgáltatók felé a szabá-

lyosan felszerelt fogyasztásmérők által jelzett „nulla” közeli óraállások alapján 

éveken át minimális összegű befizetéseket teljesítettek. 

 

Például a tatai apartmanparkok (amelyeket később társasházzá alakítottak, a 

társasházakra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyásával) közös képviselői 

teendőit III. és IV. r. vádlottak felügyelték, akik az ingatlanok kedvező értékesíté-

se és tartós bérbeadása végett tudomással bírtak az illegális közmű kiépítések-

ről és méretlen vételezésekről. I. r., III. és IV. r. vádlottak a szolgáltatók megkere-



sésére és az esetleges ellenőrzések alkalmával a közműlopás leplezésére arra 

hivatkoztak, hogy az apartmanházban a lakások nagy részét nem lakják, ezért 

minimális az energiafogyasztás, továbbá a vízszolgáltató felé azzal érveltek, 

hogy saját fúrt kútról történik az apartmanházak ivóvízellátása. Nevezettek az 

érdi és táti ingatlanok viszonylatában is az előző séma szerint jártak el. IX. r. és 

X. r. vádlottak az E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából ellen-

őrizték az ingatlanokat. Terhükre róható, hogy pénz ellenében ellenőrzési és 

intézkedési kötelezettségüket megszegve a valós állapottól eltérő tartalommal 

állították ki az ellenőrzési igazolásokat. 

 

A sértetti oldalon a E-On Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.-t, az Észak-

Dunántúli Vízmű Zrt.-t, Égáz-Dégáz Zrt.-t, illetve a Tigáz-DSO Kft.-t megkárosító 

méretlen vételezések történtek. A bíróság hivatott a meg nem térült kárérték 

megállapítására. 

 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 

 

 

Információ: 
 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2019. 03. 26-28. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.61/2018 

Sz. A. Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 03. 26. 

és  

2019. 03. 28.  

08.30. 

és  

08.30 

 

Az ügy lényege: 

 

Sz. A. vádlott 1987. október 31. és 2014. december 21. között rendőrként 

teljesített szolgálatot, majd leszerelését követően foglalkozott többek között 

magánnyomozással és őrzés-védelemmel is. A bűncselekmény elkövetését 

megelőző időszakban élelmiszerkereskedelmi cégekben dolgozott, ám 

számottevő jövedelme nem volt. 

T. J. 1983-ban házasodott össze T. J-né sértettel, de kapcsolatuk a 2000-e s évek 

elején megromlott, külön költöztek, de nem váltak el. T. J. 2010-ben az addig a 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


tulajdonát képező Kft. tulajdonjogának 70% a sértettnek, 30%-át közös 

gyermeküknek engedte át, de ügyvezetői pozíciójáról nem mondott le. A cég 

bankszámlája felett ő rendelkezett. A sértett 2016-ban le akarta váltani férjét az 

ügyvezetői tisztségből, ám lányuk ehhez nem járult hozzá. A sértett ezért valótlan 

tartalmú meghatalmazást hamisított, melynek segítségével döntött a cég 

végelszámolásáról és az ügyvezető lemondásáról. A bíróság később 

felfüggesztette a végelszámolás végrehajtását, majd hatályon kívül helyezte a 

végelszámolás elrendeléséről szóló határozatot, melyet az Ítélőtábla 2017. április 

6-án emelt jogerőre. 

A vádlott korábbi élettársa útján ismerkedett meg a sértett férjével és tudomást 

szerzett a köztük fennálló pénzügyi ellentétekről. Elhatározta, hogy hogy erre 

hivatkozva megpróbál pénzt szerezni a sértettől. 

A vádlott megfigyelte vagy megfigyeltette a sértett lakóhelyét és szokásait, majd 

2017. április 13-án a szigetszentmiklósi Lidl parkolóban beült a sértett 

gépkocsijába, amelyben a sértett egyedül tartózkodott. Bemutatkozás nélkül 

valótlanul állította, hogy a sértett férje 40 millió forinttal tartozik neki. A pénz 

kifizetését a sértett megtagadta. A vádlott a sértettel szemben nem alkalmazott 

fenyegetést, azonban, amikor a sértett ki akart szállni az autójából, azzal tartotta 

vissza, hogy a parkolóban várakozó társai nem lesznek olyan kíméletesek, mint ő. 

Mivel a vádlott tartott cselekménye lelepleződésétől, elhatározta, hogy megöli a 

sértettet. Ennek érdekében újabb találkozót kezdeményezett, amire 2017. április 

27-én a délutáni órákban került sor. Amikor a sértett beült a vádlott autójába a 

sértettel egy erdős területre hajtott, ott kiszállította az autóból, őt kisebb erővel 

ötször megütötte a fején, majd a zsebkésével háromszor megszúrta a hátán, 

egyszer a mellkasán és kétszer a nyakán. A sértett rövid időn belül a helyszínen 

elhalálozott. 

Ezt követően a vádlott a sértett mobiltelefonját kikapcsolta és a táskájával együtt 

eltulajdonította. A sértett holttestét az elkövetés helyszínének közelében 

eltemette. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás 

 

 

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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2019. 03. 27. 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 508. 

Ügyszám  

16.B.56/201

8 

O. A. J. + 1 fő Emberölés bűntettének 

kísérlete és más bűncse-

lekmény 

2019. 03. 27. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

I. és II. r. vádlottak büntetett előéletűek. A sértett 2014 decemberétől szabadság-

vesztés büntetését töltötte a fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetében. Ezen 

időszakban több zárkában tartózkodott. 2015 februárjától- májusáig egy zárkába 

került a vádlottakkal, akikkel korábban nem ismerték egymást. A zárkában több 

rabtárssal együtt voltak, de a vádlottak voltak a hangadók. Mivel a sértett vissza-

húzódó természetű volt, és rendszeresen kapott csomag,- illetve pénzkülde-

ményt, a vádlottak célpontjává vált. Először szóban inzultálták a sértettet, majd 

az I. r. vádlott napi három alkalommal, rendszeresen megütötte, mindkét comb-

ját alkalmanként 10-15 ízben megrúgta és annak ellenére, hogy a sértett szívrit-

mus betegségével tisztában volt a sértett nyaki ütőereit addig szorította, míg az 

elájult. Az I. r. vádlott kényszerítette a sértettet, hogy kapcsolatain keresztül kü-

lönböző márkájú tisztálkodó szereket, élelmiszereket, pénzösszeget kérjen be a 

büntetés-végrehajtási intézetbe. Ezek összeírásában, nyilvántartásában segédke-

zett a II. r. vádlott is, akivel együtt élték föl a bekért dolgokat. A sértettnek a nyaki 

erek leszorításával előidézett ájulása a sértettnél közvetett életveszélyes állapot 

kialakulását okozta, továbbá a bántalmazások következtében eltört a sértett orr-

csontja, bordái és a combizom sérülésével összefüggésben maradandó fogyaté-

kosság alakult ki nála. A sérülések tényleges együttes gyógytartama egy-két hó-

napra tehető. 

 

Megjegyzés: Perbeszéd és Ítélet 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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2019. 03. 29. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám 

16.B.9/2019 

 

B. E. Közfeladatot ellátó 

személy sérelmére, 

felfegyverkezve 

elkövetett rablás 

bűntette 

2019. 03. 29. 08.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2018. július 19-én az esti órákban, otthonában elhatározta, hogy 

nagy mennyiségű készpénzt szerez úgy, hogy a Nagymaros-Visegrád 

vasútállomáson a jegypénztárost késsel fenyegetve a bevétel átadására 

kényszeríti őt. A vádlott abban bízott, hogy legalább egymillió forintot talál 

a pénztárban. 

A vádlott ezért fekete hosszúnadrágot és kapucnis fekete felsőt húzott, 

valamint magához vett egy kb. 30 cm-es hosszúságú konyhakést és egy 

fekete, rövid ujjú pólót, utóbbit azért, hogy azt az arca elé kötve álcázza 

magát. A vádlott ezen túlmenően a cselekményt követően a menekülés 

megkönnyítése érdekében váltóruhát is összekészített és azt a Duna-parton 

elrejtette. Ezután az állomás épületéhez ment és figyelte, hogy a munkaidő 

végén mikor hagyja el a jegypénztáros a helyiséget.  

A sértett éjszaka 11 óra körül készült hazamenni. A vádlott ekkor– a 

kapucniját mélyen a fejébe húzva, arcát a pólóval takarva - hátulról erősen 

megmarkolta a sértett vállát, a kést fenyegetően a sértett mellkasa előtt 

tartva, betaszigálta őt a jegypénztárba, majd eltorzított hangon többször 

felszólította, hogy „Nyissa ki a széfet és adja oda a pénzt!”. A sértett erre 

közölte a vádlottal, hogy nincs pénz a széfben, Mikor a vádlott meglátta, 

hogy a széf nyitva van és csakugyan üres, odalépett a pénztári íróasztalhoz, 

kiszakította a pénztárfiókot és abból elvitte az ott lévő 31.000, -forintot, 

majd futva elhagyta az állomás épületét. A sértett segítséget kért, az akkor 

az állomásra beérkező vonat mozdonyvezetőjétől. A vádlott a bűntett után 

az elkövetéshez használt ruhákat és kést a folyóba dobta. Az elvitt pénzt 

felélte, ezzel 31.000,-forint kárt okozva a MÁV-Start Zrt.-nek, amely nem 

térült meg. 

  

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 



 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.85/2017 

H. A. + 14 fő  

 

 

Előnyért hivatali köteles-

ségét megszegve elköve-

tett hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmények 

2019. 03. 29. 9.30  

 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r. vádlott 2013 februárja és 2015 júniusa között ügyintézőként dolgozott a 

Pest Megyei Kormányhivatal okmányirodai osztályán. Feladatát képezte - mások 

mellett - a jármű tulajdonjogát, a jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazo-

ló okmányokkal kapcsolatos tevékenység mellett a közlekedési okmányok kiadá-

sával kapcsolatos adatkezelési feladatok ellátása. Az I. r. vádlott a hatásköre ellá-

tásához szükséges kormányablak ügyintézői vizsgával is rendelkezett. 2013 

szeptemberétől munkáját az adott kirendeltségen egyedül végezte, a nyilvántar-

tásokhoz, így a járműnyilvántartáshoz is hozzáféréssel rendelkezett, azokat 

használta. Az I. r. vádlott az ismeretségi körébe tartozó III. r., VII - XIII. r., valamint 

a XV. r. vádlottak részéről érkező szóbeli adatigényléseket a jogosultsága fel-

használásával a járműnyilvántartásból lekérte és hivatali kötelességét megszeg-

ve az adatkérők részére az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése nélkül ingye-

nesen kiszolgáltatta. 

 

Megjegyzés: Ítélet várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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