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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.62/2019 

S. I. J.  Gondatlanságból 

elkövetett 

emberölés bűntette 

és más 

bűncselekmények 

2019. 10. 15. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege: 

A vádlott és felesége 2012-ben összeházasodtak, kapcsolatukból négy 

gyermek született. A gyermekek nevelése, ellátása a feleségre hárult. A 

vádlott a gyermekek nevelésében nem vett részt, szabadidejében italozott, 

tévézett, internetezett. Az akkor 7 és 4 éves sértettek speciális nevelést 

igényeltek, mivel szellemi fejlettségük kissé elmaradt a koruktól. Az idősebb 

sértett 2018 tavaszán a nagymamájánál az egyik alkalommal a hűtő 

elektromos vezetékét, míg másik alkalommal a gumi gázcsövet vágta el, 

ezért fokozott felügyeletet igényelt volna. 

2018. augusztus 13-án a sértettek kezébe került egy öngyújtó. Aznap a 

vádlott bezárkózott a szobájába, gyermekei felügyeletével nem foglalkozott, 

azt másra sem bízta rá. A sértettek először tévéztek, majd kimentek az 

udvarra játszani. A ház melléképületében egy kenyereszacskót gyújtottak 

meg, ami hirtelen lángra kapott. Az idősebb sértettnek sikerült kimenekülnie 

a melléképületből, a kisebbik sértett azonban megijedt és a fal sarkában 

összekuporodott, majd segítségért kiáltott.  

A hatalmas tüzet látva az egyik szomszéd értesítette a tűzoltóka. A tűzoltók 

a mentés során már csak a kisfiú megégett holttestét találták meg. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

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


 

 

2019. 10. 15. 
 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

16.B.51/2019 

V. J. Gy. + 1 

fő 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette 

2019. 10. 15. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege: 

Az I. r vádlott 1994 óta dolgozott közúti ellenőrként. Munkakörébe tartozott 

a közúti ellenőrzési feladatok ellátása, valamint a szükséges intézkedések 

meghozatala. A II. r vádlott árufuvarozással foglalkozó cég alapítója és tagja, 

aki 2015-ben kapcsolatot alakított ki I. r. vádlottal. Amikor a közlekedési 

felügyelet ellenőrei szabálytalanságot találtak a cég valamely gépkocsijánál, 

az I. r. vádlott elintézte, hogy a szabálytalanságokról ne készüljön 

jegyzőkönyv. Cserébe a II. r. vádlott készpénzt, illetve ajándékokat adott az 

I. r. vádlottnak. 

 

Az I. r. vádlott többször is segített II. r. vádlottnak. Ezért 2016. december 22-

én átadott I. r. vádlottnak egy szatyor tört paprikát, 10 üveg bort, 5 liter 

pálinkát és 100. 000 Ft-ot annak fejében, hogy a jövőben is segítsen neki, ha 

egy közúti ellenőrzés során szabálytalanságot tapasztalnának az egyik 

járművénél. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2019. 10. 16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRDI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3. emelet I. tárgyalóterem 

2030 Érd, Felső utca 43. 

Ügyszám  

1.B.221/2019 

V. Z. Halált okozó ittas 

állapotban elkövetett 

járművezetés bűntette 

2019. 10. 16. 8.30  

 

Az ügy lényege:  

A vádlott mielőtt autóba ült kábítószert és szeszes italt fogyasztott, amelytől ittas 

és bódult állapotba került. Ezt követően a vádlott 2018. november 12. napján a 

délelőtti órákban Érden, lakott területen a megengedett 50km/h sebesség helyett 

kb. 125-130 km/h sebességgel közlekedett, amikor elütötte a gyógyszertárból 

induló idős sértettet, aki az úttesten haladt át. Az ütközés következtében a sértett 

olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A vádlott 

által vezetett gépkocsi az ütközés után áttért az ellentétes forgalmi sávba, ahol 

összeütközött egy szabályosan közlekedő gépkocsival, amelynek vezetője 

törésekkel járó, maradandó fogyatékosságot eredményező sérüléseket 

szenvedett. 

 

Megjegyzés: szakértő meghallgatása várható 

 

 

Információ: 

 

Gyimesi Kinga 

06-70/371-1410 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2019. 10. 16. 
 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK - 1. emelet 118. tárgyalóterem 

Ügyszám:  

7.B.26/2017 

L. Cs. + 1 fő Tizennegyedik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette 

2019. 10. 16. 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 első gyermeke a 2010. augusztus 5. napján született. A második 

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

gyermekük a 2013. november 21. napján jött világra. 

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 átadta a II. r. vádlottnak, de mindezekről a 

tájékoztatásokról az I. r. vádlottnak is tudomása volt.  

A szülésnél jelen volt az I. r. vádlott is. A sértett 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 újszülött gyógyász 

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 újszülött gyógyász le akarta venni, azonban ezt a szülők 

írásban elutasították. K-vitamint a szülést követően második alkalommal, egyhetes 

korban kellett volna kapni a gyermeknek, azonban ekkor sem kapott.  

A módosított vád szerint 2012. december 4. napján házi gyermekorvosnál jártak a 

gyermekkel, de K vitamin pótlást ott sem kapott. 

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 rövidesen 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. Mindkét 



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 

elszállítása miatt. 

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

klinikájának átadták, ahol gondos kórházi kezelést követően 2013. január 8. napján 

elhunyt. 

Megjegyzés: perbeszédek várhatók. 

Információ: Gyimesi Kinga 

Budapest Környéki Törvényszék 

70/371-1410 

E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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