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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

8.B.32/2019. Sz. A. szexuális erőszak bűn-

tette 

2019. 07. 03. 8.30 

Az ügy lényege: 

A vádlott és a sértett édesanyja 2008-tól élettársi viszonyban voltak. Az édes-

anyának előző házasságából született kettő lánygyermeke, a sértett és testvé-

re. A sértett ekkor 8-9 év körüli volt és amikor édesanyjuk nem tartózkodott 

otthon, a vádlott rendszeresen áthívta a sértettet a szobájába, ahol molesztálni 

kezdte. Először ruhán keresztül fogdosta, amit a sértett többször kért, hogy 

hagyja abba. 2015. szeptember környékén, mikor a kislány 12 és fél éves volt a 

vádlott levetkőztette és közösült vele. Az aktus közben többször sírva kérte a 

vádlottat, hogy hagyja abba, azonban kérésének nem tett eleget. A vádlott ezt 

követően heti 3-4 alkalommal közösült a sértettel, aki félt tőle, ezért inkább 

nem is ellenkezett. 

 

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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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

16.B.35/2019. L. Zs. emberölés kísérletének 

bűntette 

2019. 07. 03. 8.30 

Az ügy lényege: 

A bűncselekmény idején a vádlott és a sértett élettársiak voltak. 

Kapcsolatukból három gyermek született. 2017. december 24-én a család a 

sértett szüleinél karácsonyozott, ahol alkoholt is fogyasztottak. A délután során 

az édesanya, a vádlott hazament a legkisebb gyermekkel, hogy ruhát vigyen a 

nagyobbaknak. A sértett azonban nem szerette volna, hogy visszavigye a 

gyereket a szülei házába, emiatt összevesztek és kiabálni kezdtek egymással. A 

dulakodás következtében a vádlott elesett és beütötte a fejét, majd ezt 

követően felkapta a konyhában lévő kenyérvágó kést és a sértett hátába 

szúrta. Miután a sértett kihúzta a kést a saját hátából, megkérte a vádlottat, 

hogy adja oda neki a telefont, de ő kérésének nem tett eleget, ezért a sértett 

átment a szomszédhoz segítséget kérni, aki rögtön értesítette a mentőket. 

 

A késszúrás következtében a sértettnél közvetlen életveszélyes állapot alakult 

ki, életét csak az orvosi beavatkozás mentette meg. 

 

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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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521 tárgyalóterem 

16.B.38/2019. R. G. életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019. 07. 03. 11.00 

Az ügy lényege: 

 

A vádlott hétvégente rendszeresen alkoholt fogyasztott, melynek hatására 

agresszívvé és kötekedővé vált. A sértett, aki a vádlott testvére, ugyancsak 

rendszeresen fogyasztott szeszes italt. Mind a ketten az édesanyjuk házában 

laktak, ahol gyakoriak voltak a veszekedések.  

2017. június 2-án délután a sértett szintén sok alkoholt fogyasztott el és mikor 

hazaért szóvá tette a vádlott ittasságát, erre a vádlott bedühödött és meg 

akarta ütni. Az ütést a sértett ki akarta kerülni, de a lába a küszöbön megakadt, 

ezért hanyatt esett, majd megpróbált felállni, ekkor a vádlott rugdosni kezdte 

és közben azt kiabálta, hogy „megdöglesz”. 

A bántalmazás zajára az édesanyjuk odasietett, a vádlott pedig elhagyta a 

helyiséget. A sértett nem tudott felállni a fájdalmai miatt, ezért az édesanyja az 

egyik szomszédtól kért segítséget, aki a mentőket is értesítette. 

 

A sérüléssel összefüggésben a sértett közvetlen életveszélyes állapotba került, 

életét az orvosi beavatkozás mentette meg. 

 

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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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 1. emelet 118. tárgyalóterem 

7.B.26/2017. L. Cs. + 1fő tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 07. 04. 9.00 

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


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 első gyermeke a 2010. augusztus 5. napján született, a második 

gyermek az ügy sértettje, a 2012. november 12. napján született L. E., harmadik 

gyermekük pedig a 2013. november 21. napján született. 

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

a védőnői szolgálatot, terhesgondozásra nem járt. II. r.  vádlott 2012. október 9. 

napján szerződést kötött, hogy otthonszülés keretében egy kft. szolgáltatásait 

igénybe kívánja venni. A kft. a szükséges tájékoztatásokat szóban és írásban át-

adta a II.r. vádlottnak, de mindezekről a tájékoztatásokról az I.r. vádlottnak is tu-

domása volt. A szülésnél jelen volt az I. r. vádlott is. A sértett születését követően 

K vitamin profilaxist nem kapott, mely a vérzékenység megakadályozására hiva-

tott. 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 te-

endőkről, a kötelező szűrővizsgálatról és a kötelező BCG oltásról. Az anyagcsere 

szűrővizsgálathoz a vért az újszülöttgyógyász le akarta venni, azonban ezt a szü-

lők írásban elutasították. K vitamint a szülést követően második alkalommal, 

egyhetes korban kellett volna kapni a gyermeknek, 

azonban ekkor sem kapott. Vádlottak ezt követően a gyermek 2013. január 1-én 

történő kórházba szállításáig egészségügyi ellátást nem vettek igénybe a sértet-

tel kapcsolatban. 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 L. E. sértett gyakran sírt, 

enni nem akart. 17 óra körüli időben a csecsemő sértett sugárban hányt. 

A sértettet a vendéglátó orvoshoz akarta vitetni, ezért felhívta 17 óra 31 perckor 

I.r. vádlottat, aki közölte, hogy nem vihetik orvoshoz a gyermeket. A gyermek rö-

videsen ismét sugárban hányt, bőrének színe megváltozott.  

 Az első mentőautó hívására 21 óra 39 perckor került sor, ami 22 óra 12 perckor 

érkezett a helyszínre, azonban perceken belül az esetkocsi is megérkezett. Mind-

két vádlott magatartásával kifejezetten akadályozta a sértett helyszíni ellátását, a 

mentő személyzetével kiabáltak, vádaskodtak, csak többszöri felszólításra tett le 

arról II. r. vádlott, hogy beszálljon a mentőautóba, ahol a sértettet vizsgálták és 

tiltakoztak a gyermek orvosi ellátása, illetve a gyermek mentővel történő elszállí-

tása miatt. 

A sértettet a mentők 23 óra 24 perckor a SOTE I. sz. gyermekgyógyászati kliniká-

jának átadták, ahol gondos kórházi kezelés ellenére 2013. január 8. napján el-

hunyt. 

Megjegyzés: szakértő meghallgatása várható 

 

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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2019. 07. 05. 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

8.B.46/2018 J. I. + 1fő rablás bűntette 2019. 07. 05. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

  

Az I. és a II. r. vádlottak együtt laktak nehéz anyagi körülmények között, a 

megélhetésüket biztosító rendszeres havi jövedelemmel nem rendelkeztek az 

I.r. vádlott rokkant-nyugdíján kívül. Az I. r. vádlott 2016. június-a előtt két héttel 

ismerkedett meg a 80 éves sértettel a ceglédi zöldségpiacon, akit ezt követően 

délután is meglátogatott az otthonában. Az idős sértett egyedül, de jó 

körülmények között élt, mire az I. r. vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy 

szívesen lenne az élettársa, odaköltözne a sértetthez, azonban a sértett ezt az 

ajánlatot elutasította. Az I. r. vádlott ezt követően még több ajánlat tett a 

sértettnek, majd 2016. június 7-én hazakísérte a lakhelyére, közben csatlakozott 

hozzájuk a II. r. vádlott is.  

 

A vádlottak elhatározták, hogy megszerzik a sértett értékeit, és amikor 

beszélgetés közben a sértett megkínálta a vádlottakat pálinkával, a vádlottak 

nyugtatót tettek az idős sértett poharába. A sértett ezt megitta és rövid idő 

múlva elvesztette az eszméletét, öntudatlan állapotba került. A vádlottak az 

ágyába fektették az idős embert és magukhoz vették a sértett porcelánjait, 

késkészletét, ollóját, más használati tárgyait, továbbá szatyrokba és táskákba 

pakolták a sértett ruhaneműit, plédjeit, törülközőit, tisztítószereit, mosószereit, 

vérnyomásmérőjét és az így megszerzett összesen kb. 30.000 Ft értékű 

dolgokkal távoztak a sértett házából. 

 

A sértett szomszédjának feltűnt, hogy a zárkózott, idegeneket a házába 

sohasem beengedő sértett ingatlanában nagy a mozgás. A két vádlottat a 

megpakolt táskákkal felszólították, hogy vigyék vissza azokat a sérte tt 

ingatlanába, mert, ha nem, kihívják a rendőrséget. Ekkor a vádlottak 

visszavitték a szatyrokat a sértett udvarára, majd felültek kerékpárjaikra és 

távoztak a helyszínről. A szomszéd értesítette a sértett lányát. A kiérkező 

mentők az eszméletlen állapotban fekvő, a mérgezés tüneteit mutató idős 

embert azonnal kórházba szállították, ahol gyomormosást végeztek el rajta. 

 

Megjegyzés: Ítélet várható! 

 

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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