
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. 06. 04. - 06. 08. 
 

 

2018. 06. 04. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám 

20.B.82/2017 

 

M. G. + 1. társa Előre kitervelten 

elkövetett emberölés 

bűntette 

 

2018. 06. 04. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

A Sz. Z. K. sértett 1990-ben költözött édesanyjával Romániából Magyarországra.  

2006 és 2009 között telefonos értékesítőként dolgozott, ezt követően azonban 

bejelentett munkahellyel nem rendelkezett. Többféle küzdősportban kipróbálta 

magát, rendszeresen részt vett túlélőtáborokban és szerepjáték jellegű 

foglalkozásokon nemcsak Budapesten, hanem vidéken is. I. r. M. G. és II. r. T. A. 

vádlott a szerepjáték és a harcművészetek iránti érdeklődés kapcsán álltak 

ismeretségben egymással. 2008-tól kezdődően a sértett elégedetlen lett anyagi 

helyzetével, ezért eltervezte, hogy különböző- főként külföldiek által kedvelt 

fürdőkbe, fürdőkkel ellátott szállodákba fog járni, ahonnan az 

öltözőszekrényekből pénzt, vagy egyéb értéktárgyakat tud eltulajdonítani. Sz. Z. 

K. sértett a lopásokat nem egyedül követte el, abban esetenként élettársa, 

illetve az I. r. vádlott is részt vett. 2010 áprilisa előtt konfliktus alakult ki a sértett 

és a II. r. vádlott között, amiért a II. r. vádlott „árulónak” tartotta a sértettet. A 

konfliktusnak a II. r. vádlott nagyobb jelentőséget tulajdonított, mint a sértett. A 

vádlottak arra következtetésre jutottak, hogy a sértettel fennálló 

problémáiknak, a sértett megölésével vetnek véget.  

2010. április 17-e előtt pár nappal a sértett és az I. r. vádlott megbeszélték, 

hogy újabb vagyon elleni bűncselekményt követnek el. A vidékre utazás napja a 

vádlottak számára jó alkalomnak kínálkozott a sértett ellen tervezett 

bűncselekmény elkövetéséhez, ezért I. és II. r. vádlottak megbeszélték, hogy az 

I. r. vádlott lakásáról hármasban utaznak a bűncselekmény helyszínére, ahova 

a nyomozás során meg nem állapított ürüggyel el is hívták a sértettet. Azt is 

eldöntötték, hogy a bűncselekményt a késharcban jártas II. r. vádlott követi el a 

sértett leszúrásával. A vádlottak és a sértett a Kevély-hegycsoporthoz tartozó 

Nagy-Kevély hegyhez mentek, a gépkocsit leállították és gyalogosan folytatták 

az útjukat. A II. r. vádlott egy éles szúró, vágó eszközzel, több, legalább három 

szúrást mért a sértett felsőtestére. A sértett a bántalmazás következtében a 

helyszínen életét vesztette. 

  

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás  



 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

 

 

 

2018. 06. 06. és 06. 08. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.26/2017 

L. Cs.+1 fő Tizennegyedik életévét be 

nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

 

2018. 06. 06. 

és  

2018. 06. 08. 

9.00  

és  

9.00 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak házastársak.  A házastársak kapcsolatára jellemző, hogy II.r. 

vádlott, a férje I. r. vádlott megkérdezése, jóváhagyása nélkül szinte 

semmilyen döntést nem hoz. A vádlottak második gyermeke az ügy sértettje. 

II. r. L. A. R. vádlott egyik gyermekével való várandóság idején sem vette 

igénybe a védőnői szolgálatot, terhesgondozásra nem járt. A II. r. vádlott 

2012. október 9. napján szerződést kötött, hogy otthonszülés keretében egy 

kft. szolgáltatásait igénybe kívánja venni. A vádlottak minden szükséges 

szóbeli és írásbeli tájékoztatást megkaptak az otthonszüléssel kapcsolatban.    

 

A sértett a születését követően K vitamin profilaxist nem kapott, mely a 

vérzékenység megakadályozására hivatott. Ezt a vitamint egészségügyi 

intézményben történt szülést követően beadják az újszülöttnek. A gyermeket 

az előírásoknak megfelelően újszülöttgyógyász megvizsgálta és tájékoztatta a 

szülőket a K és D vitamin adásával kapcsolatos teendőkről, a kötelező 

szűrővizsgálatról és a kötelező BCG oltásról. Az anyagcsere szűrővizsgálathoz 

a vért az újszülöttgyógyász le akarta venni, azonban ezt a szülők írásban 

elutasították. K vitamint a szülést követően második alkalommal, egyhetes 

korban kellett volna megkapnia a gyermeknek, azonban ez nem történt meg. 

A vádlottak ezt követően a gyermek 2013. január 1-jén történő kórházba 

szállításáig egészségügyi ellátást nem vettek igénybe a sértettel kapcsolatban.  

2012 decemberében a vádlottak lakhelyén fűtési problémák voltak, ezért 

rokonokhoz és ismerősökhöz fordultak, hogy fogadják be őket és 

gyermekeiket hosszabb időre. 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu


2013. január 1. napján a csecsemő sértett gyakran sírt, enni nem akart, majd 

sugárban hányt. A sértettet a vendéglátó, orvoshoz akarta vitetni, ezért 

felhívta az I. r. vádlottat, aki ezt elutasította. A gyermek rövidesen ismét 

sugárban hányt, bőrének színe megváltozott. Az első mentőautó hívása 

mellett, esetkocsi is érkezett a helyszínre. Mindkét vádlott magatartásával 

akadályozta a sértett helyszíni ellátását, a mentő személyzetével kiabáltak, 

vádaskodtak, csak többszöri felszólításra tett le arról a II. r. vádlott, hogy 

beszálljon a mentőautóba, ahol a sértettet vizsgálták és tiltakoztak a gyermek 

orvosi ellátása, illetve a gyermek mentővel történő szállítása ellen.  Végül a 

SOTE I. sz. gyermekgyógyászati klinikáján látták el a csecsemőt. A sértett a 

gondos kórházi kezelés ellenére 2013. január 8. napján elhunyt. 

 

Megjegyzés: folytatólagos tárgyalás tanúmeghallgatásokkal  

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2018. 06. 07. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.105/2017 

B. J.  Emberölés bűntettének 

kísérlete  

 

2018. 06. 07. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott és sértett a cselekményt megelőzően jó kapcsolatban voltak 

egymással, élettársaik rokoni ismeretsége révén is. 2016. december 29-én 

azonban szóváltás és dulakodás támadt a felek között  amiatt, mert a sértett 

úgy érzékelte, hogy az közös programjukon, ahol zenét hallgattak, 

szeszesitalt fogyasztottak és a vádlott megittasodott, udvariatlanul  

viselkedett a társaságban lévő hölgytagokkal. A sértett élettársa próbálta a 

szétválasztani a verekedőket. Ekkor a vádlott egy 30 cm pengehosszúságú 

késsel tért vissza a konyhából és a körülötte lévők közül egy asszonyt 

megvágva – aki próbálta a kést kicsavarni a vádlott kezéből – a bejárati 

ajtónál mellkason szúrta az éppen kifelé igyekvő sértettet. A jelenlévők 

értesítették a mentőket. 

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


 

Megjegyzés: első tárgyalás várhatóan ítélethirdetéssel 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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