
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. 09. 02. - 09. 06. 
2019. 09. 02. - 09. 04. 

 

BUDAÖRSI JÁRÁSBÍRÓSÁG Földszint 9. tárgyalóterem 

Ügyszám  

5.B.539/2018 

 

G. L. + 8 fő Gazdálkodó szervezet részére 

tevékenységet végző, önálló 

intézkedésre jogosult személlyel 

kapcsolatban elkövetett veszte-

getés bűntette és más bűncse-

lekmények 

2019.09.02. 

2019.09.03. 

2019.09.04. 

 

 

8.30. 

8.30. 

8.30. 

 

Az ügy lényege:  

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

tagként, többségi tulajdonosként, ügyvezetőként, kizárólagos tulajdonosként vett 

részt a vádbeli időszakban felsorolt gazdasági társaságok irányításában. Több vál-

lalkozásnak azonban családtagjai, ismerősei a bejegyzett képviselői. I. r. G. L., III. r. 

Cs. Cs. és IV. r. P. K. M. vádlottak hosszabb ideje közeli ismerősök I. r. vádlott zenei 

és egyéb vállalkozásai révén. 

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

helyén a lakhatás célját szolgáló és egyéb épületek közmű ellátását úgy oldja meg, 

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

a megkötött szolgáltatói szerződések alapján beköttette a saját, vagy nevezett in-

gatlanokra bejegyzett cégek nevére, majd illegális rácsatlakozásokat építtetett ki a 

mérőórák megkerülésével és II. r. G. B. vádlott tudtával. III. r. Cs. Cs. vádlott az ille-

gális közművételezéshez oly módon nyújtott segítséget, hogy amennyiben azok 

karbantartására, cseréjére, átalakítására, illetőleg a feladatok összehangolására 

volt szükség, lebonyolíttatta azokat V, VI, VII. és VIII. r. vádlottakkal, akik anyagi el-

lenszolgáltatás fejében a kiépítési, szerelési, gépi és földmunkákat végezték. A vád-

lottak, a sértett közműszolgáltatók felé a szabályosan felszerelt fogyasztásmérők 

által jelzett „nulla” közeli óraállások alapján éveken át minimális összegű befizeté-

seket teljesítettek. 

 

Megjegyzés: szakértő és tanúk meghallgatása 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

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


2019. 09. 03. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

16.B.75/2017. 

K.-Cz. Zs. 14. életévét be nem töl-

tött személy sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.09.03. 8.30 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2012-ben kötött házasságot és férjével Halásztelken éltek, míg egy be-

tegség miatt a vádlottat 2015 nyarán leszázalékolták. A vádlott egy kórház pszi-

chiátriai osztályán állt kezelés alatt. A házaspár elhatározta, hogy gyermeket vál-

lal, így a kezelőorvos átállította a vádlott gyógyszeres kezelését, fokozatosan 

csökkentve a gyógyszeradagot. A vádlott 2015. május környékén teherbe esett, 

azonban csak szeptemberben ment orvoshoz, mely időtől fogva rendszeres orvo-

si és pszichológiai ellátásban részesült. 2016. január 21-én egészségesen meg-

szülte a kislányát, aki az ügy sértettje. A gyermeket a vádlott és férje közösen 

gondozta. 2016. május 18-án hajnalban a gyermek felsírt, a vádlott a gyerekszo-

bába ment tisztába tenni, míg férje elkészítette az ételét, majd visszament a háló-

szobájukba. Ezt követően a vádlott a gyermeket bántalmazta és megrázta, majd 

visszament a hálószobába és lefeküdt a férje mellé, akivel annyit közölt, hogy 

keveset evett a kislány. A kicsi reggel újra hangosan sírni kezdett, mire a vádlott a 

gyerekszobába ment, a férje pedig a konyhába, hogy ételt készítsen a kislányá-

nak, mert azt gondolta, hogy az éhes. Kérte feleségét, hogy hozza ki a gyermeket 

a konyhába. Amikor a vádlott férje a karjaiba vette a gyermekét, próbálta meg-

nyugtatni, azonban a sértett teste elernyedt, tónustalanná vált, horkolva lélegzett, 

ezért értesítette a mentőket, akik kb. 10 percen belül a helyszínre értek. A vádlott 

nem közölte sem a férjével, sem a mentő személyzetével, hogy ténylegesen mi 

történt. A mentőegység a sértettet azonnal a klinikára, majd a Heim Pál Gyer-

mekkórházba szállította. A vádlott a kórházban azt mondta többszöri kérdésre, 

hogy a gyermek leesett a pelenkázóról. A kislány koponyasérüléseire, töréseire 

figyelemmel a sérülések tényleges gyógytartama 3-12 hónap, vagy akár hosszabb 

idő. A halál bekövetkezésének reális esélye folyamatosan fennáll. A maradandó 

fogyatékosság és súlyos egészségromlás a sértettnél ténylegesen létrejött. 

Megjegyzés: ítélet várható 

 

Információ: 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

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


2019. 09. 04. 

 

ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3. emelet I. tárgyalóterem 

2030 Érd, Felső utca 43. 

Ügyszám:  

1.B.221/2019 

V. Z. Halált okozó, ittas állapot-

ban elkövetett járművezetés 

bűntette 

2019. 09. 04. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádlott mielőtt autóba ült kábítószert és szeszes italt fogyasztott, amelytől ittas és 

bódult állapotba került. Ezt követően a vádlott 2018. november 12. napján a dél-

előtti órákban Érden, lakott területen a megengedett 50km/h sebesség helyett kb. 

125-130 km/h sebességgel közlekedett, amikor elütötte a gyógyszertárból induló 

idős sértettet, aki az úttesten haladt át. Az ütközés következtében a sértett olyan 

súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott által 

vezetett gépkocsi az ütközés után áttért az ellentétes forgalmi sávba, ahol összeüt-

között egy szabályosan közlekedő gépkocsival, amelynek vezetője törésekkel járó, 

maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket szenvedett. 

Megjegyzés: tanúmeghallgatások 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. 09. 06. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 1. emelet 118. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.5/2019 

H. K. Emberölés bűntettének kí-

sérlete 

2019.09.06. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádlott és a sértett baráti viszonyban álltak egymással. A sértett tulajdonában 

lévő kertes házban lakott a vádlott és a sértett testére is. Az alkalmi munkából élő 

személyek rendszeresen italoztak és gyakran vitatkoztak.  

 

2017. július 4-én mindhárman házibort fogyasztottak és az italozás során a vádlott 

ittas állapotba került és számon kérte a sértett testvérét, hogy hova lett a kése és a 

telefonja. Heves szóváltás alakult ki. Ezután a vádlott megpróbálta megütni a 

sértettet, majd egy baltát megragadva a sértett elé lépett és többször próbálta 

megütni. A sértett a karjával igyekezett kivédeni az ütéseket, így a karja és a feje is 

megsérült.  

 

A sértett testvére a történtek láttán azonnal hívta a mentőket és a rendőrséget. Ez 

idő alatt a vádlott elmenekült. Az intézkedő rendőrök pár utcányira fogták el, majd 

előállították. 

 

Megjegyzés: ítélet 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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