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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

21.B.54/2019. K. S. emberölés bűntette  2020.02.18. 

 

09.00 

 

 

Az ügy lényege: 

 
A vádlott a cselekmény idején Káván élt a sértettel és családjával közös házban, 

de külön házrészben. 

A sértett és a vádlott egyaránt italozó életmódot folytattak, egymással rossz vi-

szonyban voltak, többször összevesztek az ingatlan használatával kapcsolatban. 

2018. augusztus 11-én Káván egy fesztiválra a sértett és a vádlott is kilátogatott, 

ahol mindketten nagy mennyiségű sört ittak. A vádlottnál volt egy 8, 5 cm pen-

gehosszúságú kinyitható bicska is. A délután folyamán a sértett és a vádlott ösz-

szeverekedtek, de ekkor szétválasztották őket. Estefelé a vádlott az elfogyasztott 

ital hatására egyre agresszívebbé vált. 

A sértett fia megérkezett a fesztiválra, sört rendelt a pultnál, amikor a vádlott 

odalépett hozzá és egy sörrel telt műanyag poharat összeroppantott a kezével. 

Ekkor a férfi ellökte a pulttól a vádlottat, akit a sértett segített föl a földről. Miu-

tán a vádlott felállt, elővette a nála levő bicskát és azzal két alkalommal nyakon 

szúrta a sértettet, illetve a felkarján és a nyakán egy-egy metszett sérülést is oko-

zott. A sértett a szúrások ellen a kezével próbált védekezni, ennek során a keze 

is megsérült. A sértett a bántalmazás következtében olyan súlyos sérüléseket 

szenvedett, hogy kórházba szállítás közben életét vesztette. 

 

Megjegyzés: perbeszéd, 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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2020. 02. 19. 
 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

16.B.22/2019 N. Á. Aljas célból elkövetett 

emberölés bűntette és 

más bűncselekmények 

2020.02.19. 

 

08.30 

 

 

Az ügy lényege: 

 

N. Á. vádlott és ifj. N. L. sértett unokatestvérek. Nevezettek között a kapcsolat 

2017 februárjában megromlott, mivel a sértett elszerette a vádlott élettársát. 

Ettől kezdődően a vádlott telefonon és internetes úton gyakran megfenyegette 

a sértettet. A sértett 2017. szeptember 8-án dél körül Gödöllőn 

személygépkocsival személyes ügyeket intézett. Ugyanebben az időszakban a 

vádlott, valamint két családtagja szintén személygépkocsival közlekedett 

Gödöllő belterületén.  Amikor a vádlott észlelte a sértettet, az általa vezetett 

személygépkocsival üldözőbe vette. Az üldözés során mindkét jármű 90-100 

km/h sebességgel haladt Gödöllő belterületén. Amikor a vádlott utolérte a 

sértett autóját, annak hátsó részével ütközött. A sértett járműve az ütközést 

követően megperdült, az út melletti vízelvezető árokba fordult, és a tetejére állt. 

Az ütközés következtében a sértett az ülésből oldalirányba kiesett, a feje nagy, a 

felsőtestének jobb oldala közepes erővel a járműszekrénynek csapódott, és az 

eszméletét elvesztette. Egy a helyszín közelében közlekedő személy észlelte a 

balesetet és értesítette a mentőket és a rendőrséget. A sértettet a helyszínre 

érkező mentők közvetlen életveszélyes állapotban szállították a budapesti 

Honvéd Kórházba, ahol életmentő műtétet végeztek el rajta. Az ütközést 

követően a vádlott továbbhajtott, nem győződött meg arról, hogy a sértett 

megsérült-e, a sértett számára nem nyújtott segítséget, a mentőket, illetve más 

hatóságot nem értesítette. Később az általa vezetett autó rendszámát 

leszerelték, majd a vádlott ismeretlen helyre távozott. A vádlottal szemben a 

nyomozó hatóság elfogatóparancsot bocsátott ki.  

 

Megjegyzés: perbeszéd, 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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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 4. emelet 417. tárgyalóterem 

 5 Bf. 631/2019 V. L.  kapcsolati erőszak 

bűntette 

2020.02.19. 

 

09.30 

 

 

Az ügy lényege: 

 

A Gödöllői Járásbíróság elsőfokon, a 2019. május 30-án tartott nyilvános, 

részben zárt tárgyaláson V. L. vádlottat folytatólagosan, testi sértés 

vétségével és becsületsértés vétségével elkövetett kapcsolati erőszak 

bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 1 év 8 hónap börtönbüntetésre 

ítélte. A bíróság az ítélet végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette.  

A bíróság a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaidejére elrendelte a 

vádlott pártfogó felügyeletét, valamint azt, hogy a vádlott a sértettől, annak 

lakásától, munkahelyétől tartsa távol magát és tartózkodjon a vele való 

telekommunikációs kapcsolatfelvételtől is. 

 

Az I. fokú ítélet ellen a vádlott és a védője fellebbezéssel élt. 

 

A vádlott és a sértett 2005-től 2016-ig élettársak voltak, Erdőkertesen éltek. 

Viszonyuk 2014-ben a nő munkahelyi kapcsolata miatt megromlott. A sértett a 

vádlott irányítása, befolyásolása alá került, akinek utasításait követnie kellett 

akkor is, ha az saját meggyőződése ellen volt. A vádlott a sértettet folyton 

ellenőrizte a munkahelyén, telefonon is hívogatta és szinte mindenhova kísérte. 

A férfi többször bántalmazta is a nőt, ha nem volt elégedett a viselkedésével. 

Olyan is előfordult, hogy trágár, fenyegető tartalmú telefonos üzeneteket 

küldött neki. A nő 2016 novemberében a vádlott ellen feljelentést tett a 

rendőrségen. 

 

A vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.  

Az elsőfokú bíróság enyhítő körülményt nem értékelt a vádlott esetében. A 

jelentős időmúlás ugyanis annak tudható be, hogy a vádlott minden eszközzel 

akadályozni próbálta a bíróság eljárását. 

Kiemelt nyomatékkal értékelte, ugyanakkor súlyosító körülményként a vádlott 

terhére a bíróság, hogy hosszabb időszakon át tette ki a sértettet durva testi-

lelki bántalmazásnak, ezzel ellehetetlenítve a sértett munkahelyi karrierjét és 

egész addigi életét. 

 

Jelenleg V. L. más, rendőrök sérelmére elkövetett bűncselekmények 

gyanúja miatt letartóztatásban van. 

 

 

Megjegyzés: II. fokú 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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