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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám 

16.B.75/2017 

 

K. C. Zs. Tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete 

2018. 06. 18. 8.30. 

Az ügy lényege:  

A vádlott 2012-ben kötött házasságot férjével, míg egy betegség miatt a 

vádlottat 2015 nyarán leszázalékolták. A vádlott egy kórház pszichiátriai 

osztályán állt kezelés alatt. A házaspár elhatározta, hogy gyermeket vállal, 

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 rend-

szeres orvosi és pszichológiai ellátásban részesült és 2016. január 21-én, 

egészséges kislánynak adott életet, aki az ügy sértettje. A gyermeket a vád-

lott és férje közösen gondozták. 2016. május 18-án hajnalban a gyermek 

felsírt, a vádlott a gyerekszobába ment tisztába tenni, míg férje elkészítette 

az ételét, majd visszament a hálószobájukba. Ezt követően a vádlott a 

gyermeket pontosan meg nem határozható módon bántalmazta és megrázta, 

majd visszament a hálószobába és lefeküdt a férje mellé, akivel annyit köz-

ölt, 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 kislányának, 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 megnyugtatni, 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 Gyermekkórházba szállította. 

A vádlott a kórházban azt mondta többszöri kérdésre, hogy a gyermek le-

esett 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: Folytatólagos tárgyalás orvos szakértői meghallgatás.  

Ítélethirdetés várható. 

 



Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

 

 

 

2018. 06.19. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 4. emelet 401. tárgyalóterem 

Ügyszám 

13.B.42/2018 

 

V. L. Különös visszaesőként 

elkövetett emberölés 

bűntette  

2018. 06. 19. 8.30. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott szabadulását követően ismerkedett meg a pultosként dolgozó sér-

tettel. Rövidesen összeköltöztek, majd többször hosszabb-rövidebb ideig 

külön is éltek. Mindketten rendszeresen fogyasztottak szeszes italt, a sértet-

tet környezete alkoholbetegnek tekintette. Ittas állapotában bárkivel durván, 

sértő módon tudott viselkedni. A felek között az italozás miatt gyakoriak 

voltak a veszekedések, melyek többször a tettlegességig fajultak. 2016. 

szeptember végétől a sértett újra együtt lakott a vádlottal. A vádlottban 

többször felmerült, hogy a sértett megcsalta-megcsalja, ez tovább fokozta a 

kettejük közötti feszültséget. 2016. október 20-án amikor a vádlott hazatért  

a munkából közölte a sértettel, hogy tudja, hogy megcsalta. A sértett helye-

selt, erre a vádlott arcon ütötte. A sértett oldalba rúgta a vádlottat, aki azt 

észlelte, hogy a sértett kezében egy kés van, amit a hasa előtt tartva fenye-

getőzik. A sértett és a vádlott ezt követően kölcsönösen bántalmazni kezd-

ték egymást. A dulakodás alkalmával a vádlott felületes vágott sérülést 

szenvedett el. A vádlott a sértettet többször arcon ütötte, ököllel és lábbal is 

bántalmazta, melynek következtében a sértett néhány órán belül az életét 

vesztette. A vádlott a sértettet a házban hagyta, majd eltávozott a helyszín-

ről. A vádlott letartóztatásáig ismerőseinél lakott, akiknek azt mondta, hogy 

a sértett dolgozik. A sértett földi maradványait egy hónapra rá a lakás tulaj-

donosa találta meg. 

  

Megjegyzés: Első tárgyalás - várhatóan ítélethirdetéssel 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám 

16.B.100/2017 

 

K. B. Előre kitervelten, 

különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette  

2018. 06. 19. 8.30. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott a középiskola elvégzése után szüleivel lakott egy Pest megyei 

településen. Nagyapja tehenészetében dolgozott. Szeszes italt nem 

fogyasztott, heti több alkalommal azonban biofüvet szívott. A bűncselekmény 

elszenvedője a sértett, akivel a vádlott még az általános iskolából ismerték 

egymást. A vádlottnak tetszett a lány, szeretett volna járni vele, de az 

elutasította. A sértett különórákra járt Budapestre, ahonnan a vádlott – akivel 

továbbra is kapcsolatban maradt – alkalmanként hazahozta. A vádlott előzőleg 

az iPad készülékére letöltött 6 videót, melyeken nőket kínoztak. 2016. március 

4-ről 5-ére virradóra a sértett és a vádlott SMS váltást követően 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. A település határába érve hajnali 5 óra körüli 

időben, a vádlott egy erdős részen az autót leállította és a sértettet nagyobb 

erővel többször megszúrta, 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 – szakértői vizsgálatokkal 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
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2018. 06. 21. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 4. emelet 401. tárgyalóterem 

Ügyszám 

13.B.86/2016 

 

S. A. + 1 fő Jelentős mennyiségű ká-

bítószerre, forgalomba 

hozatallal elkövetett ká-

bítószer-kereskedelem 

bűntette  
 

2018. 06. 21. 8.30. 

Az ügy lényege:  

Az I. r. és II. r. vádlottak 2015 júniusa óta rendszeres telefonos kapcsolat-

ban álltak egymással, abból a célból, hogy a II. r. vádlott kábítószert vegyen 

az I. r. vádlottól. A vádlottak hasist, kokaint és amfetamint szereztek be, 

részben saját fogyasztásra, részben értékesítés végett. A Készenléti Rendőr-

ség munkatársai – akik korábban tudomást szereztek arról, hogy II. r. vád-

lott 2015. szeptember 26-án Sződön nagy mennyiségű kábítószert fog át-

venni – intézkedés alá vonták a vádlottakat, őrizetbe vették őket és a birto-

kukban lévő kábítószert lefoglalták. 

  

Megjegyzés: ítélethirdetés várható 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

 

 

ELMARAD 2018. 07. 05. napjára napolva 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem                              

Ügyszám 

21.B.114/2017 

 

B. M. Különös kegyetlenséggel, 

tizennegyedik életévét be 

nem töltött személy sérel-

mére elkövetett emberölés 

bűntette és más bűncselek-

mény 

2018. 06. 21. 8.30. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és élettársa gyermekeikkel 2015-től albérletben laktak. A család 

nehezen élt. 2016-ban a vádlott ismét teherbe esett, emiatt is, meg a napi 

megélhetési gondok, viták miatt a vádlott ideges volt, nem volt türelme a 

gyerekek neveléséhez.  

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu


 

Az ügy sértettje a kiskorú gyermek gyakran sírt, kevésbé volt szófogadó, 

ezért őt a vádlott 2016 októberében hetente több alkalommal megütötte. A 

sértett ezeknek a bántalmazásoknak a következtében szédüléssel, fejfájással 

járó sérüléseket szenvedett. Időnként a kiskorú gyermek bódultnak látszott 

és még többet sírt, ami a vádlottban tovább fokozta a feszültséget. 2016. 

október 30-án a vádlott élettársa elment dolgozni, a vádlott próbálta elvé-

gezni a reggeli teendőket a gyermekekkel. A sértett sírással kezdte a napot, 

a vádlott még feszültebb lett, felkapta a kiskorú gyermeket és a padlóra 

dobta. A kiskorú sértett még jobban sírni kezdett, ekkor a vádlott megragad-

ta a ráadott kabátot és nagy erővel a földhöz csapta a sértettet, aki emiatt a 

fejét a vékony szőnyeggel fedett csempébe ütötte. A vádlott az eszméletét 

vesztett gyermeket megmosdatta, de mivel az nem tért magához mentőt hí-

vott hozzá. A vádlott a mentőket úgy informálta, hogy a gyermek a „hiszti-

től ájult be”. Az újraélesztés nem járt sikerrel. A sértettet ért korábbi bán-

talmazásoknak a halál bekövetkezésében nem volt szerepük. 

 

  

Megjegyzés: Első tárgyalás 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
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