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A nap főbb hírei
2013.05.14. (kedd)

A főbb témák:
1. Pénteken alakul meg az új büntetőeljárási törvényt előkészítő kodifikációs csoport
2. Az eljárások elhúzódásáról – dr. Navracsics Tibor és dr. Bánáti János (Hír TV)
3. A családon belüli erőszak szigorúbb szankcionálásáról tárgyalnak a képviselők
4. Főbb bírósági ügyek
1. Pénteken alakul meg az új büntetőeljárási törvényt előkészítő kodifikációs csoport
1.1. Megjelenés: 2013.05.13.
Forrás: MTI
Cím: Navracsics: pénteken alakul meg az új büntetőeljárási törvényt előkészítő kodifikációs csoport
Szerző: MTI
„Pénteken alakul meg az új büntetőeljárási törvény kodifikációs munkacsoportja - közölte a közigazgatási és
igazságügy-miniszter egy hétfő esti televíziós műsorban.”
„Navracsics Tibor a HírTV-nek adott nyilatkozatában azt mondta, hasonlóan a polgári törvénykönyv kidolgozásához,
most is azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az egyetemi szféra és a jogalkalmazók legjobbjainak összeválogatásával
kezdjék
meg
az
új
büntetőeljárási
kódex
kidolgozását.”
„Úgy fogalmazott, mindenki érzi, hogy új büntetőeljárási szabályokra van szükség, részben a hatáskörök, illetve a
felelősség pontosítása és tisztázása céljából.”
1.2. Megjelenés: 2013.05.13.
Forrás: www.index.hu
Cím: Átalakul az igazságszolgáltatás szabályozása
Szerző: MTI
Link: http://index.hu/belfold/2013/05/13/atalakul_az_igazsagszolgaltatas_szabalyozasa/
„A polgárri perrendtartás és a büntetőeljárás megújításáról döntött a kormány. A polgárri perrendtartás új szabályozása
2017-re készülhet el, az új büntetőeljárási törvény kodifikációs csoportja pedig pénteken ül össze – közölte Navracsics
Tibor közigazgatási és igazságügy-miniszter hétfőn.”
„Navracsics Tibor a HírTV-nek adott nyilatkozatában azt mondta: hasonlóan a polgári törvénykönyv kidolgozásához, a
büntetőeljárás megújításakort is azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy az egyetemi szféra és a jogalkalmazók
legjobbjainak összeválogatásával kezdjék meg az új kódex kidolgozását. Úgy fogalmazott, mindenki érzi, hogy új
büntetőeljárási szabályokra van szükség, részben a hatáskörök, illetve a felelősség pontosítása és tisztázása céljából.”
Írt róla még: hir6.hu
2. Az eljárások elhúzódásáról – dr. Navracsics Tibor és dr. Bánáti János (Hír TV)
Megjelenés: 2013.05.14.
Forrás: Hír TV
Cím: Magyarország élőben
Szerző: Hír TV
Link: http://mno.hu/?v=72200
A Hírt TV műsorában interjú készült dr. Navracsics Tiborral és dr. Bánáti Jánossal a Tobin-üggyel és a bírósági
eljárások, azaz a büntetőeljárások elhúzódásáról (melyeket nyomozati szakasz előz meg), továbbá egy új koncepcióról,
az új büntetőeljárási törvényt előkészítő kodifikációs csoport megalakulásáról és az ügyek áthelyezéséről.
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3. A családon belüli erőszak szigorúbb szankcionálásáról tárgyalnak a képviselők
Forrás: MTI
Cím: A családon belüli erőszak szigorúbb szankcionálásáról tárgyalnak a képviselők
Szerző: MTI
„Az Országgyűlés mai ülésén egyebek mellett terítékre kerül a kormány azon javaslata, amely külön büntetőjogi
tényállásként határozná meg a hozzátartozók bántalmazását.”
„A Ház ülése reggel 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, ezt követően elsőként a vagyontörvény
módosítását, majd a kormány és a vidékfejlesztési miniszter munkáját támogató kormányzati testületekkel kapcsolatos
változtatásokat tárgyalhatják a képviselők.”
„Később megvitathatják az agrárgazdasági jelentés elkészítéséről szóló határozati javaslatot, valamint Navracsics Tibor
közigazgatási és igazságügyi miniszter azon javaslatát, amely súlyosabban büntetné a családon belüli erőszakot. A
kabinet szándéka szerint július 1-jétől külön tényállást kapna a hozzátartozó bántalmazása a büntető törvénykönyvben.
Az ülésnap végén a hétfőn tárgyalni kezdett javaslatok részletes vitáira kerítenek sort, így ismét napirendre kerül a
szakképzésről szóló törvény módosítása, valamint a használatarányos útdíj bevezetése.”
4. Főbb bírósági ügyek:
4.1. Folytatódik a sukorói ügylet pere
Forrás: Magyar Hírlap
Cím: Folytatódik a sukorói ügylet pere
Szerző: Kacsoh Dániel
Oldal: 2. oldal
„Holnap és csütörtökön összesen hat tanú meghallgatásával folytatódik a sukorói telekcsere miatt indított büntetőper a
Szolnoki Törvényszéken. A hűtlen kezelés kísérlete és más bűncselekmények miatt indult eljárás öt vádlottja között van
Tátrai Miklós, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatója, Császy Zsolt, a vagyonkezelő volt
értékesítési igazgatója és Markó Andrea, a Pénzügyminisztérium korábbi szakállamtitkára.”
4.2. Gyermekgyilkosság - Megkezdődött a per Kaposváron, a vádlottak egymásra vallottak
Megjelenés: 2013.05.13.
Forrás: MTI
Cím: Gyermekgyilkosság - Megkezdődött a per Kaposváron, a vádlottak egymásra vallottak
Szerző: MTI
„Megkezdődött a büntetőper a tavaly októberben brutális kegyetlenséggel megölt 11 éves Szita Bence meggyilkolása
ügyében hétfőn a Kaposvári Törvényszéken, a tárgyaláson a Vadócz Attila vezette tanács a három vádlottat hallgatta
meg.”
„Az előzetes letartóztatásban lévő vádlottakat vezetőszáron két-két őr vezette be a tárgyalóterembe, ahol tucatnyi
operatőr, fotós és számos újságíró kísérte figyelemmel a tárgyalást. A hallgatóság soraiban ott ült a meggyilkolt kisfiú
édesanyja, aki többször hangosan felzokogott a gyilkosság részleteinek ismertetésekor.” (…)
„Mivel a harmadrendű vádlott meghallgatását a bíróság hétfőn nem tudta befejezni, kedden P. Erika, valamint tanúk
meghallgatásával folytatódik a tárgyalás. A szakértőket június 4-én és 5-én hallgatják meg a Kaposvári Törvényszéken.”
4.3. Életfogytiglant kapott a romonyai gyilkos
Megjelenés: 2013.05.13.
Forrás: MTI
Cím: Életfogytiglant kapott a romonyai gyilkos
Szerző: MTI
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„Életfogytig tartó fegyházbüntetéssel sújtotta a Pécsi Törvényszék hétfőn első fokon, nem jogerősen azt a férfit, aki
2011 augusztusában több lövéssel megölte barátnőjét és annak új szerelmét a baranyai Romonyán.”
„A bíróság Antal Gábor vezette tanácsa Bereczki Sándort előre kitervelten, több emberen elkövetett emberölésben
találta bűnösnek, és rendelkezett arról, hogy a férfi a legkorábban harminc év múlva bocsátható feltételesen
szabadságra.”
„Az ítélethirdetés után az ügyész a különös kegyetlenség minősítés megállapítása és a feltételes szabadságra bocsátás
kizárása érdekében fellebbezett, a vádlott és védője három nap gondolkodási időt kért, így az ügy a Pécsi Ítélőtáblán
folytatódik.”
4.4. Soproni kettős gyilkosság - Kedden kezdődik az elsőfokú per
Megjelenés: 2013.05.13.
Forrás: MTI
Cím: Soproni kettős gyilkosság - Kedden kezdődik az elsőfokú per
Szerző: MTI
Kedd reggel kezdődik a Győri Ítélőtáblán annak a három fiatalnak a pere, aki a vád szerint tavaly áprilisban részese volt
a soproni Anger-réten lévő lőtéren elkövetett kettős gyilkosságnak.
Máté Kinga szóvivő korábbi tájékoztatása szerint három egymást követő napon tárgyalja az ügyet Németh Csaba
tanácsa, és szükség esetén a pénteken is ezzel a perrel foglalkozik. Az első napon a vádlottakat, a másodikon a
tanúkat, a harmadikon pedig a szakértőket hallgatják meg. Nagy érdeklődésre számítva a törvényszék 100-120 ember
befogadására alkalmas nagytermében rendezik a tárgyalást.
4.5. Pénteken kezdődik P. Tamás Prisztás-gyilkossággal kapcsolatos büntetőpere
Megjelenés: 2013.05.13.
Forrás: MTI
Cím: Prisztás - Pénteken kezdődik P. Tamás Prisztás-gyilkossággal kapcsolatos büntetőpere
Szerző: MTI
„Pénteken kezdődik a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben P. Tamást a több mint másfél évtizeddel
ezelőtti Prisztás-gyilkosság miatt vádolja többszörösen minősülő emberöléssel az ügyészség.”
„P. Tamás egy időben a legkeresettebb magyar bűnözők listáját vezette, az 1990-es években az olajszőkítéssel
kapcsolatba hozott Energol Rt. vezetője volt. Tavaly júliusban elfogták és előzetes letartóztatásba helyezték. A
hatóságok őt gyanúsították meg felbujtóként Prisztás József 1996-ban és Boros József Károly 1998-ban, az Aranykéz
utcai robbantásban, továbbá Seres József, valamint testőre 1999-ben Tahitótfaluban történt meggyilkolása ügyében.”

