
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. 02. 25. – 03. 01. 

 

2019. 02. 26. és 02. 28.   

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

 

Ügyszám  

7.B.26/2017 

 

L. 

Cs.+1 

fő 

 

Tizennegyedik életévét be 

nem töltött személy sé-

relmére elkövetett em-

berölés bűntette 

 

2019. 02. 26. 

és 

2019. 02. 28 

 

9.00. 

 

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. 

 

Megjegyzés: 2019. február 26-án 9.00. A tárgyaláson tanú-meghallgatások 

várhatók. 

2019. február 28. 9.00. Szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 



gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

2019. 02. 27.   

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 524. tárgyalóterem 

 

Ügyszám 

8.B.46/2018 

 

 

J. I-né + 

1 fő 

 

 

Rablás bűntette 

 

 

2019. 02. 27. 

 

8.30. 

 

Az ügy lényege:  

A vádlottak, akik 2016. június 7-én mindketten Cegléden laktak, nehéz anyagi 

körülmények között éltek, megélhetésüket biztosító rendszeres havi 

jövedelemmel nem rendelkeztek. 

I.r. vádlott a ceglédi zöldségpiacon megismerkedett a 80 éves sértettel, akit ezt 

követően 2016. június 6-án délután is meglátogatott annak lakásában ahol az 

idős sértett egyedül, de jó körülmények között élt. 

I.r. vádlott felajánlotta a sértettnek, hogy szívesen lenne az élettársa, 

odaköltözne a sértetthez, azonban a sértett ezt elutasította. 

Később a két vádlott és a sértett, annak lakásán italoztak, majd a sértett 

pálinkájába nyugtatószert kevertek, aki ezt elfogyasztotta. Amikor a sértett 

megitta az alprazolam nevű hatóanyagú Xanax, vagy Frontrin nevű nyugtatót 

tartalmazó pálinkáját, attól rövid idő múlva elvesztette az eszméletét, 

öntudatlan állapotba került. 

A két vádlott az ágyába fektette az öntudatlan állapotba került sértettet, majd 

jogtalan eltulajdonítási célból magukhoz vették a sértettnek különböző 

táskákban lévő porcelánjait, késkészletét, ollóját, más használati tárgyait, 

továbbá szatyrokba és táskákba pakolták a sértett további értékeit, így 

ruhaneműit, plédjeit, törülközőit, tisztítószereit, mosószereit, 

vérnyomásmérőjét, és az így megszerzett összesen kb. 30.000 Ft értékű 

dolgokkal távoztak a sértett házából. 

 

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható 

 

 

Információ: Gyimesi Kinga 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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