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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám 

6.B.23/2019 

 

S. B. Nyereségvágyból, különös 

kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására 

idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 05. 21. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A néhai későbbi sértett a bűncselekmény idején 70 éves idős asszony volt, 2011-

ben megözvegyült, betegségekkel, időskori demenciával küzdött, ellátta magát, 

de jelentősebb kerti munkák elvégzésére nem volt képes. A vádlott ismerte a 

sértettet látásból, annak fiával gyermekkorukban barátok voltak, így tisztában volt 

azzal is, hogy a sértett módosabb ember. 2018. március 5-én elment a sértett 

házához. A nem bezárt ajtókon bejutott a lakásba, ahol összetalálkozott a sértettel 

és őt legalább 5-7 alkalommal megütött a fején, majd 2-3 alkalommal megütötte, 

vagy megrúgta a mellkasán és a pénzét követelte. Miután a sértett elmondta, 

hogy a padláson, egy bödönben tartja a pénzt, a vádlott a konyhapadlón, a hátán 

fekvő, súlyosan sérült sértett lábait egy a házban talált kábeldarabbal, míg a 

kezeit egy dróttal és egy kendővel összekötözte. Fölment a padlásra és a 

bödönben levő kazettából magához vette a sértett legalább 1. 695. 000 forint 

készpénzét, majd elhagyta a helyszínt. A sértett rövid idővel a bántalmazást 

követően elhunyt. A sértettet másnap reggel rokonai találták meg. A vádlott a 

pénzből legalább 555. 000 forintot átadott az édesanyjának, aki 2018 márciusban 

kiegyenlítette a család tartozását a bérbeadónak. A sértettől eltulajdonított 

pénzből a nyomozó hatóság 1. 140. 000 forintot lefoglalt a vádlottól. A sértett a 

bántalmazás során elszenvedett sérüléseibe halt bele. 

  

Megjegyzés: Előkészítő ülés! 

 

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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MONORI JÁRÁSBÍRÓSÁG alagsor 6-os tárgyalóterem 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69. 

Ügyszám 

10.B.227/2017 

 

T. J. + 1fő Halált okozó, foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2019. 05. 21. 10.00. 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak egy Pest megyei cég alkalmazottjai voltak, az I. r. vádlott, mint 

építésvezető, a II. r. vádlott, mint munkaszervező. A cég a munkálatokat 

vállalkozási szerződés keretében 2015. április 20-án kezdte meg a 

megrendelőnél, egy monori általános iskola homlokzati hőszigetelési munkáit 

végezték. Az I. r. vádlott feladata volt megtervezni, vezetni, koordinálni és 

ellenőrizni az építőipari vállalat tevékenységét. A II. r. vádlott feladata volt 

megszervezni a dolgozók napi munkáját és műveleti utasításokat készíteni. A II. 

r. vádlott hatáskörébe tartozott továbbá leállítani a munkát, amennyiben súlyos 

minőségügyi, vagy környezetvédelmi szabálytalanságot tapasztal, ezt köteles 

volt jelenteni felettesének vagy a minőségügyi vezetőnek, továbbá felelőssége 

volt a munka-, tűz- és balesetvédelmi előírások betartása, betartatása. Az 

iskolán a munkát a cég ténylegesen 2015. április 24-én kezdte és június 30-i 

határnappal befejezte. 2015. július 1-jén műszaki átadás-átvétel történt, 

melynek során a felvett hibajegyzékben rögzített hibák kijavításán kezdtek el 

dolgozni a munkavállalók, többek között a sértettek is úgy, hogy az a 

hibajegyzékben szerepelt, de a vállalkozási szerződésben előre nem lett 

feltüntetve. A II. r. vádlott 2015. július 7-én a sértetteket Monorra irányította a 

villámhárító levezetők fali rögzítését végrehajtani. A vádlottak a sértettek 

figyelmét nem hívták föl a szerelés munkakörülményeinek milyenségére és nem 

adtak tájékoztatást a kerítés külső oldalán húzódó magasfeszültségű vezeték 

veszélyes közelségéről és paramétereiről sem. A három sértett közül ketten a 

munkavégzés alatt halálos áramütés következtében életüket vesztették, a 

harmadik sértett segítségükre sietve maradandó égési sérüléseket szenved és 

egyik lábát amputálni kellett. A vádlottak megszegték a munkavédelemről szóló 

1993. évi XCIII. Törvény rendelkezéseit, a cég alkalmazottaiként és 

építésvezetőként, valamint munkaszervezőként mulasztásos foglalkozási 

szabályszegésük közvetlen ok-okozati összefüggésben áll a sértetteket érintő 

közvetlen veszélyhelyzet kialakulásával és az abból eredő két sértettnél a halálos 

eredmény, illetve a harmadik sértettnél a maradandó fogyatékosság 

bekövetkezésével. 

  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, nem kizárt az ítélethirdetés! 

 



Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2019. 05. 22 -23-24 napjain 8:30 Budaörsi Járásbíróság 9. számú tárgyalóterem. 

 

 

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. 05. 22-23-24.  8.30 órakor 

 

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 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
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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 – a 2019. 05. 22. és 23-i határnapokon 

szakértői meghallgatás, a 2019. 05. 24-i határnapon tanúkihallgatás 

várható! 

 

 

Információ: 
 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2019. 05. 22. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám 

20.B.69/2018 

 

T. C.  Emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019. 05. 22. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A sértett és a vádlott román anyanyelvű román állampolgárok, akik 2017 

februárjában alkalmi munkásként dolgoztak Magyarországon. Nevezettek 

Romániában ugyanabban a faluban éltek, látásból ismerték egymást, közöttük 

szorosabb kapcsolat, konfliktus korábban nem volt. A vádlott 2017. február 9-én 

este három ismerősével bement egy Pest megyei település helyi italozós helyére 

és alkoholt fogyasztott, amelytől agresszív állapotba került, kötekedett az ott lévő 

személyekkel. A sértett a sógorával szintén betért az említett szórakozóhelyre, 

ahol összetalálkozott a vádlottal, aki kihívóan viselkedett, szóváltás alakult ki 

közöttük. Amikor a kocsma bezárt kimentek a helyiség elé. A vádlott a kocsmából 

kilépve a kocsmaajtó előtti lábrácsot felvette a földről és az előtte menő sértett 

feje felé csapott azzal. A sértett, észlelte és hárította a támadást, majd a nyakánál 

fogva megragadta a vádlottat és lenyomta a földre, majd amikor azt látta, hogy a 

vádlott megnyugodott, elengedte. Ezután a vádlott felállt, és a nadrágja zsebéből 

elővett egy 10 cm pengehosszúságú bicskát, amellyel fenyegetődzni kezdett. A 

sértett és a társaságukban lévő egyik személy rászólt, hogy tegye el a bicskát, 

anélkül legyen „kemény legény”. Ekkor a vádlott eldobta a bicskát, a sértett pedig 

elindult haza. Mivel úgy tűnt, hogy lenyugodtak az indulatok, a parkolóban álló 

egyik személy a vádlottnak visszaadta a bicskáját. Ezt követően a vádlott a sértett 

után ment és szó nélkül egy alkalommal mellkason szúrta a sértettet, majd 

másodszor is a sértett felé szúrt, amit az hárított. A vádlott elszaladt a helyszínről, 

míg a sértett az őt ért szúrás miatt összeesett. A sértetthez egy a kocsma előtt 

tartózkodó személy riasztotta a mentőket. A szúrt sérülés kapcsán a sértett 

életveszélyes állapotba került. A vádlottat a rendőrség másnap előállította. 

  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás nem kizárt az Ítélethirdetés!  

 

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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2019. 05. 22 és 24. napjain 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 1. emelet 118. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.61/2018 

Sz. A. Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019. 05. 22. 

és  

2019. 05. 24.  

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 cégeknél 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 

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: Tanúkihallgatásokkal folytatódik a bizonyítási eljárás 

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2019. 05. 23. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.87/2018 

V. I. A. + 3 fő  Jelentős mennyiségű  

kábítószerre elkövetett  

kábítószer-kereskedelem  

bűntette 

 

2019. 05. 23. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és II. r. vádlott 2016 nyarán megállapodtak abban, hogy egy Pest megyei 

településen az I. r. vádlott által használt ingatlan területén álló épületben és 

pincében, mesterségesen kiépített körülmények között, kereskedelmi 

szándékkal Cannabis Indica növényt termesztenek. Az ehhez szükséges 

anyagokat, berendezéseket, tápokat és magokat az I. r. vádlott szerezte be, míg 

a két ültetvény gondozását unokatestvére, a II. r. vádlott végezte. Ennek 

termését egymás között megosztották. Az I. r. vádlott a terméséből 

rendszeresen, adott el marihuánát III. r. vádlottnak és a növényeket helyben, 

illetve egy Budapesten bérelt, valamint a IV. r. vádlott által használt szintén 

budapesti lakóingatlanban, zsákokban tárolta. A IV. r. vádlott tisztában volt 

vele, hogy a marihuánás zsákokat I. és II. r. vádlottak megőrzésre adták át neki, 

amelyekből az I. r. vádlott 2017 tavaszán egy zsákot elvitt. A másik zsákot a IV. 

r. vádlottnál 2017. május 23-án, a rendőrség által tartott házkutatás során úgy 

találták meg, hogy azt megpróbálta a rendőrök elől a szomszédos erkélyre 

átdobni. A III. r. vádlott 2016 decemberétől hosszabb időn keresztül, de 

legalább 24 alkalommal 1800 Ft/ gr áron vásárolt az I. és a II. r vádlottak által 

termesztett marihuánából. Ez heti 50 gramm nagyságrendet számolva 1200 

gramm, melynek piaci értéke 2.400.000 Ft. A III. r. vádlottnál – ugyanezen a 

napon – a nyomozó hatóság által az ingatlanokon lefoglalt összesen 320 tő 

cannabis Sativa várható és a már leszüretelt termés, megközelítőleg 8 
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kilogramm, mintegy 16. 000.000 Ft forgalmi értékű kábítószer volt, illetve ezen 

felül zöld színű, kábítószergyanús növényi törmelékeket is felleltek a rendőrök. 

Az I. és II. r. vádlottak által működtetett ültetvényről lefoglalt kábítószer, az élő 

Cannabis Sativa L. egyedeknél, az egyedszám, illetve a növényi anyagokban 

megállapított totál THC tartalom, a kábítószer jelentős mennyiségének alsó 

határát meghaladják. 

 

Megjegyzés: Perbeszédek és ítélet várható! 
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Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2017. április 8-án délután és kora este többedmagával egy Pest 

megyei településen születésnapot ünnepelt. 2-3 féldeciliteres röviditalt 

fogyasztott el, visszahúzódóan viselkedett, majd a társasággal együtt este 6 

körül átment egy pincesörözőbe, ahol ettek és tovább italoztak. A vádlott 

további 2-3 üveg sört ivott meg. A szeszes ital hatására kötekedővé vált, ezért 

amikor a társaság este 9 óra körül visszaindult a parti helyszínére, megkérték 

a vádlottat, hogy menjen haza. A vádlott ennek nem tett eleget és a hazafelé 

úton tovább italozott kötekedett, egy ízben megütötte a sértettet, aki ezután 

elhagyta a helyszínt. A vádlott azonban nem nyugodott meg, hangosan kiabált 

és időközben a ruházatából elővett egy a nyomozás során bűnjelként lefoglalt 

műanyag nyelű, ívelt alakú és karomszerűen elvékonyodó 11 cm 

pengehosszúságú kést. A késsel elkezdett hadonászni miközben az ott lakó 

másik sértett felé azt kiabálta, hogy „megöli”. A sértettnek sikerült a vádlottat 

a kapun kívülre terelnie, de ekkor a vádlott a rácsközön keresztül közepes 

erővel a sértett mellkasa felé szúrt, a késsel, ami 2-3 cm mélyen behatolt a 

sértett testébe. A sértett bement a házba értesítette a rendőrséget és a 

mentőket. Ez idő alatt a vádlott késsel átment a szemközti ház elé, ahol 

szintén kiabálni kezdett és megrugdosta a ház előtt parkoló személygépkocsit. 

A kiabálásra több szomszéd felfigyelt, akik közül az egyik körülbelül két méter 

távolságról gázspray-vel lefújta a tomboló férfit. A helyszínre érkező rendőrök 
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a randalírozó gyanúsítottat elfogták és előállították. A mentők este 10 órakor 

érkeztek meg a sértetthez, akit kórházba szállítottak és a sérülését ellátták. A 

szúrt sérülés vetületében a jobb tüdő, mint életfontosságú szerv található. 

Amennyiben a sértett nem hajolt volna hátra, a szúrás életveszélyes – adott 

esetben a sértett halálához vezető – sérülést okozhatott volna. 

  

Megjegyzés: Előkészítő ülés! 
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