
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. 06. 11. - 06. 14. 

 
2019. 06. 11. napja 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.31/2019 

F.-Zs. L. Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 
 

2019.06.11. 13.30 óra 

 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2018. március 1. napján este 7 órakor bejelentkezett egy 

szigetszentmiklósi hotelbe. Aznap este fél 10 körül lement a recepcióra és az ott 

tartózkodó személyzettel kezdett beszélgetésbe. A közelükben dolgozott D. J. F. 

sértett, akire a vádlott obszcén megjegyzéseket tett, továbbá a bárpultos hölgy 

hajviseletét is kritizálta. Egy kis idő elteltével T. P. sértett észlelte, hogy a vádlott 

ott tartózkodik a mosókonyha környékén, akit felszólított, hogy hagyja el a 

szobát, a vádlott kérésének nem tett eleget, ezért megkereste a hotel 

gondnokát, aki lement a mosodába és mondta a vádlottnak, hogy menjen ki, 

majd visszament a recepcióra. Ezt követően D. J. F. és T. S sértettek visszamentek 

a mosodához, ahol D. J. F. belépett és megállapította, hogy nem tartózkodik 

senki sem ott. Ekkor a száradni felakasztott lepedők mögül előlépett F-Zs. L. 

vádlott, aki úgy vélte, hogy D. J. F. maga a Sátán, ezért ököllel, nagyobb erővel, 

többször megütötte, közben artikulálatlanul kiabált. A sértett segítségért kiabált, 

mire a gondnok a mosókonyhához sietett és mondta a vádlottnak, hogy fejezze 

be a bántalmazást. Ekkor a vádlott felkapott egy fa széket és a gondnok felé 

lendítette, amitől a szék összetört, majd ököllel többször megütötte, melyből a 

sértett többet is kivédett, a vádlott egy pillanatra megtorpant, ezt kihasználva a 

gondnok elmenekült és hívta a 112 segélyhívószámot. A magára maradt D. J. F. 

sértettet a vádlott az összetört székdarabbal egyszer nyakon és egyszer szemen 

szúrta, majd a szájába adott egy bonbont és rátaposott. 

A vádlott a cselekmény elkövetésekor az igazságügyi elmeorvos szakértői  

vizsgálat alapján kóros elmeállapotban szenvedett. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

 

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. 06. 12. napja 
 

 

ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3. emelet I. tárgyalóterem 

2030 Érd, Felső utca 43. 

Ügyszám  

1.B.221/2019 

V. Z. Halált okozó ittas állapotban 

elkövetett járművezetés 

bűntette 

 

2019. 06. 12. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

A vádlott a vezetést megelőzően kábítószert és szeszes italt fogyasztott, amelytől 

ittas és bódult állapotba került. Ezt követően a vádlott 2018. november 12. 

napján a délelőtti 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 összeütközött egy szabályosan közlekedő 

gépkocsival, amelynek vezetője törésekkel járó, maradandó fogyatékosságot 

eredményező sérüléseket szenvedett. 

 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

 

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. 06. 14. napja 
 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 4. emelet 408. tárgyalóterem 

Ügyszám  

4.B.19/2019 

D. Zs. Életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettének kísérlete 

 

2019. 06. 14. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

A vádlottnál 2002-ben paranoid skizofréniát állapítottak meg. E betegsége a 

bűncselekmény elkövetésének időpontjában egyensúlyban volt, így a terhére 

rótt bűncselekmény elkövetésekor a tudatzavar kizárható.  

D. Zs. vádlott az élettársával és az édesanyjával, a sértettel élt egy Pest megyei 

kistelepülésen. 

A vádlott nem végzett rendszeresen munkát, ezért megélhetéséről többnyire az 

édesanyja gondoskodott. A vádlott napi rendszerességgel fogyasztott alkoholt. 

Az együttélés során gyakoriak voltak a veszekedések, a vádlott többször 

bántalmazta az édesanyját és az élettársát is, akik nem tettek feljelentést a 

vádlott ellen. 

2018. május 12-én, a hajnali órákban rendőri intézkedésre került sor a vádlott és 

a sértett lakhelyén, mivel a sértett azt gondolta a szobából kiszűrődő zaj 

kapcsán, hogy a vádlott bántalmazza az élettársát. A kiérkező rendőrök 

megállapították, hogy bűncselekmény nem történt, majd távoztak. A vádlott a 

rendőri intézkedés miatt, még a folyosón felelősségre vonta az édesanyját, majd 

ököllel a fejét megütötte, majd megrúgta és tovább folytatta a sértett 

bántalmazását a szobában. A sértett ezt követően egész nap nem tudott felkelni, 

ezért megkérte a vádlott élettársát, hogy hívja fel telefonon a testvérét. A sértett 

testvére az esti órákban intézkedett a sértett kórházba szállításáról. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

 

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. 06. 14. napja 
 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 1. emelet 118. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.27/2019 

S. A. + 2 fő Különösen jelentős értékre 

elkövetett lopás bűntette és 

más bűncselekmény 

2019. 06. 14. 9.00  

 

Az ügy lényege:  

A vádlottak a bűncselekmény elkövetésének idején barátok voltak. A II. és III. 

rendű vádlottak 2015 nyarán egy Ördög becenevű barátjától értesült, hogy a 

sértett jelentős vagyont örökölt, ezért elhatározták, hogy betörnek a sértett 

Solymári lakásába. 2015 júniusától megfigyelték többször is az érintett ingatlant. 

2015 nyarán III. rendű vádlott többször találkozott I. rendű vádlottal, majd 

felajánlotta számára, hogy lenne egy „meló”, melyet elfogadott, a részletekről a 

későbbiekben beszámolt. 

A vádlottak 2015. július 5. napján a II. rendű vádlott és felesége által működtetett 

telephelyen megbeszélték az elkövetni szándékozott bűncselekmény részleteit, 

ezután egy kisteherautóval elindultak Solymár felé. Budapesten találkoztak, 

Ördög nevezetű bűntársukkal, ahol I. rendű vádlott átszállt a gépjárművébe. A 

ingatlanhoz érve meggyőződtek arról, hogy a sértett nem tartózkodik otthon. A 

vádlottak ismerték az épületen lévő térfigyelő kamerák látószögét, illetve  riasztó 

rendszerét, ezért az amellett fekvő bokros területről próbálták megközelíteni és 

betörni. Éjfél körül az I. és III. rendű vádlottak a nyitva hagyott bejárati ajtón 

felmentek a sértett lakrészéhez, ahol a III. rendű vádlott egy pajszerral 

felfeszítette az ajtót. A páncélszekrényt többféle módon próbálták felfeszíteni, 

sikertelenül. Végül egy hidraulikus feszítő szerszámmal kinyitották ki a 

páncélszekrényt.  A súlyos páncélszekrényt nem tudták levinni ezért az ablakból 

kilökték. A hangos zajongásra a házban tartózkodó gondnok felriadt és az 

ablakon kinézve észrevette az egyik elkövető árnyékát. Az I. és II. rendű vádlottak 

beugrottak a kocsiba és visszaindultak Dunaújvárosba. A III. rendű vádlott és 

bűntársa megijedtek és a szerszámokat eldobva visszarohantak a közeli földúton 

hagyott járműhöz. 

 

Az vádlottak és bűntársuk nagy összegű pénzt és ékszereket is eltulajdonítottak 

a sértettől. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 

 

Információ: 

 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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