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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 

 

2019. 01. 02. 

és 

2019. 01. 04. 

9.00  

és  

9.00 

 

Az ügy lényege:  

 

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

lott, 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  védő-

női 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 tájé-

koztatást megkaptak az otthonszüléssel kapcsolatban.   

 

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

kenység megakadályozására hivatott. Ezt a vitamint egészségügyi intézmény-

ben történt szülést követően beadják az újszülöttnek. A gyermeket az előírá-

soknak 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 újszü-

löttgyógyász le akarta venni, azonban ezt a szülők írásban elutasították. K 

vitamint a szülést követően második alkalommal, egyhetes korban kellett vol-

na megkapnia a gyermeknek, azonban ez nem történt meg. A vádlottak ezt 

követően a gyermek 2013. január 1-jén történő kórházba szállításáig egész-

ségügyi ellátást nem vettek igénybe a sértettel kapcsolatban.  2012 decembe-

rében a vádlottak lakhelyén fűtési problémák voltak, ezért rokonokhoz és is-

merősökhöz fordultak, hogy fogadják be őket és gyermekeiket hosszabb idő-

re. 

 

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

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

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

hányt, bőrének színe megváltozott. Az első mentőautó hívása mellett, esetko-

csi is érkezett a helyszínre. Mindkét vádlott magatartásával akadályozta a sér-



tett helyszíni ellátását, a mentő személyzetével kiabáltak, vádaskodtak, csak 

többszöri felszólításra tett le arról a II. r. vádlott, hogy beszálljon a mentőau-

tóba, ahol a sértettet vizsgálták és tiltakoztak a gyermek orvosi ellátása, illetve 

a gyermek mentővel történő szállítása ellen. Végül a SOTE I. sz. gyermek-

gyógyászati klinikáján látták el a csecsemőt. A  sértett a gondos kórházi kezelés 

ellenére 2013. január 8. napján elhunyt. 

 

Megjegyzés: Tanúkihallgatásokkal folytatódik a bizonyítási eljárás  

 

 

Információ: 

 

Wenk Patrícia 

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2019. 01. 03. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

Ügyszám  

8.B.78/2018 

T. F. Jelentős mennyiségű kábító-

szerre, kereskedéssel elköve-

tett kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

 

2019. 01. 03. 

 

9.00  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott, 2015-2016 években a bevallott jövedelmén túlmenően, többször 

ismeretlen forrásból eredő 2 millió forintot fizetett be a számlájára, majd 2017-ben 

megvásárolt egy Pest megyei ingatlant, ahol nem meghatározható időponttól 

kezdve, három generációs, önfenntartó kenderültetvényt hozott létre abból a 

célból, hogy a kábítószer tartalmú növényeket ismeretlen személyeknek értékesítse. 

A nyomozó hatóság a 2017. július 13-i helyszíni szemle során lefoglalt 18 db., nagy 

és 164 db., kezdeti növekedési periódusban lévő növényt, 25 db. gyökeres 

szárcsonkot, tehát már egy korábbi termésből származó leszüretelt egyedet és 9 

db. virágzás állapotában lévő kender növényt. Az ingatlanon összesen 216 tő 

kábítószergyanús növényt találtak, valamennyi egyede Cannabis sativa, mely a Btk. 

vonatkozó paragrafusa alapján kábítószernek minősül. Az Igazságügyi 

Vegyészszakértői vélemény a növényekből vett minta alapján az ültetvény teljes 

leszüretelése estén, a megszerezni kívánt termést 7560 grammra és megközelítőleg 

15 millió forint értékre becsülte. Az ingatlanban 1 csomag kokaint tartalmazó fehér 

port is lefoglaltak a nyomozók. 

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


 

Megjegyzés: Előkészítő ülés! 

 

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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