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MONORI JÁRÁSBÍRÓSÁG - alagsor 9. tárgyalóterem 

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 69. 

Ügyszám  

18.B.80/2018 

H. L.+1 fő Személyi szabadság 

megsértésének büntette 

és más bűncselekmé-

nyek 

2019. 04. 01. 13.00. 

 

Az ügy lényege:  

 

I. r. és II. r. vádlottak élettársak és együtt laktak a monorierdői házukban. A 

sértett egyedül élt a budapesti lakásában. Pszichiátriai betegsége, skizofrénia 

miatt a Pesti Központi Kerületi Bíróság az 1998. május 23. napján jogerőre 

emelkedett ítéletével cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte. A 

sértett a lakásából 2010. év folyamán többször ismeretlen helyre távozott, 

melynek eredményeként 2010. december 28. napjától kezdődően eltűnt 

személyként körözték, majd 2016. december 16. napján holttá nyilvánították. 

A vádlottak legkésőbb 2010-ben megismerkedtek Sz. I. M. sértettel, aki saját 

elhatározásából, önként elment a vádlottakkal monorierdői házukba, ahol velük 

együtt lakott a pincében kialakított lakrészükben, velük étkezett és a vádlottak 

házánál rendszeresen ház körüli munkát végezett.  

A sértett több alkalommal elhagyta a vádlottak engedélye nélkül a házat, 

azonban a vádlottak minden alkalommal közösen visszavitték a sértettet a fenti 

házába. 

A sértett további eltávozásának megelőzése érdekében, amikor a vádlottak 

elhagyták az ingatlant, I. r. vádlott II. r. vádlott tudtával, a pincében a sértett 

lábait egy lánccal összelakatolta, hogy a sértett ne tudjon elmenni tőlük. I. r. 

vádlott 2017. június 26. napját megelőző hetekben egyszer megütötte a sértett 

testét, aki ennek következtében 8 napon túl gyógyuló bordatörést szenvedett el.  

2017. június második felében is lánccal és lakattal egy vascsőhöz lakatolták a 

sértettet, majd ezt követően a vádlottak az ingatlant bezárták és elmentek 

otthonról. Ez alkalommal a sértettnek sikerült a láncot szétszednie, majd a 

kapun át kimászott az utcára és gyalog a vasúti sínek mentén Vecsésre ment. 

A sértett 2017. június 26. napján 8 óra 30 perc körüli időben egy vecsési 

élelmiszer üzletnél szemmel láthatóan alultáplált és elhanyagolt, valamint 

rendkívül éhes és szomjas állapotban a kukákban turkált, miközben a jobb 

bokáján egy kb. 60 cm hosszúságú fém lánc és lakat volt, melyet a lakossági 

bejelentés alapján intézkedő rendőrök távolítottak el róla. 

 



Megjegyzés: Ítélet várható 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.26/2017 

L. Cs.+1 fő Tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

 

2019. 04. 04. 9.00. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottak házastársak A vádlottak második gyermeke az ügy sértettjével 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.  

2012 decemberében a vádlottak lakhelyén fűtési problémák voltak, ezért 

rokonokhoz és ismerősökhöz fordultak, hogy fogadják be őket és gyermekeiket 

hosszabb időre. 

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. Végül a SOTE 

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

kórházi kezelés ellenére 2013. január 8. napján elhunyt. 

 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


Megjegyzés: Szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

16.B.61/2017 

K. F. + 12 fő Kötelességszegés és  

üzletszerűen elkövetett 

hivatali vesztegetés  

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmények 

 

2019. 04. 05. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r. vádlott pénzügyőr, főtörzszászlós, a Vám-és Pénzügyőrség Központi 

Repülőtéri Vámhivatalánál teljesített szolgálatot. Feladata volt a Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának vámellenőrzése, valamint a NAV 

hatáskörébe tartozó bűncselekmények, szabálysértések, egyéb jogsértő 

cselekmények felderítése és elbírálása. 2013 és 2015 között az I. r. vádlott és 

vádlott-társai az I. r. vádlott irányításával, pénzért közreműködtek abban, 

hogy külföldről a vámeljárás megindítása nélkül árukat, ruházati termékeket, 

egyéb vámköteles termékeket hozzanak be a vádiratban szereplő további 

vádlottak. A vádlottak pénzért lehetőséget biztosítottak arra, hogy a 

vámmentes övezetbe nem tartozó országokból hazaérkezve az ún. "zöld 

folyosón" zavartalanul áthaladva a vádlottak mentesüljenek a poggyászaik 

tényleges átvizsgálása alól. A XI. r. vádlott 2014-ben felesége és egy ismerőse 

részére szintén az I. r. vádlotton és vádlott-társain keresztül kért segítséget, 

hogy Törökországból hazatérve ne kerüljön sor velük szemben vámeljárásra. 

A vádiratban szereplő vádlottak mindenkor tisztában voltak a hivatali 

kötelességszegésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettével.  

 

Megjegyzés: Ítélet várható! 
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Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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