
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
2018. 02. 12.-02. 16.

2018. 02. 13. 

GÖDÖLLŐI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 2. tárgyalóterem

A tárgyalás helyszíne: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.

Ügyszám

3.B.472/2017

Sz. L. halált okozó közúti 
veszélyeztetés bűntette 
és más bűncselekmények

2018. 02. 13. 9.00.

Az ügy lényege: 

A vádlott rendszeresen fogyasztott bódulási célból nyugtatókat és kábítószert,
melyekre  alkoholt  ivott.  A  cselekmény  elkövetésének  időpontjában  is  ezen
szerektől  befolyásolt  állapotban volt,  mikor  meglátta  a  sértettet,  aki  a  járó
autóban  hagyva  a  slusszkulcsot  éppen  a  kaput  nyitotta  ki.  A  vádlott  a
gépkocsihoz ment, beült a vezetőülésbe és hátramenetben visszakanyarodott
az utcára. A sértett ezt észrevéve odarohant az autójához és belekapaszkodott
az  ablakba.  A  férfi  a  cselekmény  ellenére  nagy  sebességgel  megindult  az
autóval,  majd  behajtott  az  árokba  és  maga  alá  gyűrte  a  sértettet,  aki  a
ránehezedő  kocsi  súlyától  fulladásos  halált  szenvedett.  A  vádlott
segítségnyújtás nélkül  elhagyta a helyszínt.  Később egy isaszegi  kocsmában
fogták el.

Megjegyzés  : Ítélethirdetés várható! 

Előzetes regisztráció szükséges!

Információ: Gyimesi Kinga
sajtótitkár 
70/371-1410
GyimesiK@budapestkornyekit.birosag.hu

mailto:GyimesiK@budapestkornyekit.birosag.hu


2018. 02. 15. 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem

Ügyszám 

16.B.100/2017

K. B. előre  kitervelten,  különös
kegyetlenséggel  elkövetett
emberölés bűntette 

2018. 02. 15. 8.30 

Az ügy lényege: 

A vádlott a középiskola elvégzése után szüleivel lakott Kakucson, a hét minden
napján nagyapja  tehenészetében dolgozott  hajnaltól  reggelig,  majd néhány
óra pihenő után reggeltől kora délutánig. Szeszes italt nem fogyasztott, heti
több alkalommal azonban biofüvet szívott. A bűncselekmény elszenvedője, az
akkor 20 éves sértett, akivel a vádlottal még az általános iskolából ismerték
egymást. A vádlottnak tetszett a sértett, szeretett volna járni vele, de a lány ezt
elutasította. A sértett miután 2015-ben leérettségizett, édesanyjának segített a
boltban, illetve kisebb testvéreire vigyázott és különórákra járt Budapestre. A
vádlott, akivel továbbra is kapcsolatban maradt, alkalmanként hazahozta. A
vádlott előzőleg az iPad készülékére letöltött 6 videót, melyeken fedetlen hasú
fiatal nőket kínoztak és öltek meg, késekkel több szúrást és vágást ejtve főként
a hasukon. A vádlottban kialakult a szándék, hogy kipróbálja a videó felvételen
látottakat. 2016. március 4-ről 5-ére virradóra a sértett egy budapesti klubban
ünnepelt,  közepesen  alkoholos  befolyásoltság  alatt.  Ugyanezen  időben  a
vádlott,  barátnője  születésnapi  bulija  után,  még  hajnalban,  a  megszokott
rendben  elindult  a  tanyára  dolgozni.  Közben  a  sértett  és  a  vádlott
megbeszélték,  hogy  a  vádlott  a  munka után elmegy  a  sértettért  Pestre.  A
vádlott  magával  vitt  egy  9  cm pengehosszúságú  vadásztőrt  és  eldöntötte,
hogy megvalósítja a videó felvételeken látottakat. Hajnali 5 óra körüli időben a
vádlott és a sértett hazaértek Kakucsra. A vádlott ekkor egy erdős részen az
autót leállította, a sértett ülését hátradöntötte, a ruházatát felhúzta és sokszor
nagyobb  erővel  megszúrta  a  lány  mellkasát,  aki  perceken  belül  az  életét
vesztette.  A  vádlott  a  bűncselekmény után a  holttestet  egy  aljnövényzettel
benőtt területen, a kést pedig a garázs kéményében rejtette el.

Megjegyzés  : Folytatólagos tárgyalás. Tanúkihallgatás várható

Információ: Gyimesi Kinga
sajtótitkár 
70/371-1410
GyimesiK@budapestkornyekit.birosag.hu

mailto:GyimesiK@budapestkornyekit.birosag.hu



