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A nap főbb hírei
(2013.05.27., hétfő)

A főbb témák:
1. Szabálysértési egységek alakulnak
2. Ügyáthelyezésekkel oldaná meg az előzetes letartóztatásuk leteltével szabadlábra kerülő
erőszakos bűnelkövetők ügyét a kormányzat
3. Főbb bírósági ügyek
1. Szabálysértési egységek alakulnak
Megjelenés: 2013.05.25.
Forrás: Magyar Hírlap
Cím: Szabálysértési egységek alakulnak
Szerző: Baranya Róbert
Oldal: 2. old.
„Handó Tünde: az ügyfelek nagy többsége nem jelenik meg a bíróság előtt”
„A szabálysértési törvény tervezett módosítása arra is lehetőséget teremt majd, hogy a törvényszékek
elnökei kijelöljenek egy vagy több bíróságot a szabálysértési ügyek kezelésére – mondta lapunknak
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke.”
2. Ügyáthelyezésekkel oldaná meg az előzetes letartóztatásuk leteltével szabadlábra kerülő
erőszakos bűnelkövetők ügyét a kormányzat
Forrás: Népszava és online is!
Cím: "Elég volt a bénázásból"
Szerző: Barna L. Norbert
Oldal: 16. old.
Link: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=648623
„Ügyáthelyezésekkel oldaná meg az előzetes letartóztatásuk leteltével szabadlábra kerülő erőszakos
bűnelkövetők ügyét a kormányzat. A büntetőperek elhúzódásának megakadályozására bizottságot
állított fel a kormánypárt, s jelentésük szerdán kerülhet a kabinet elé, ám a Fidesz láthatóan ebben az
ügyben is saját ellenzékeként lép fel: bár szakértők a büntetőeljárási törvény módosítása mellett
érvelnek, ám a szükséges érdemi lépéseket csak 2014 utánra ígérik.”
„Nem sieti el a kormányzat az előzetes letartóztatásuk lejártát, a törvényben maximalizált négy év
elteltét, és az elsőfokú bírósági ítéletükre váró súlyos bűnelkövetők szabadulásának megakadályozását.
A héten legalábbis újabb esetben derült ki, hogy a hatóságok kénytelenek lesznek elengedni az
előzetesből egy vélhetően erőszakos bűnözőt: mégpedig az idős embereket megölő és kirabló ároktői
banda negyedik tagját, aki két hét múlva térhet haza. A szakértői vélemények, a DNS-vizsgálatok
késlekedése miatt ugyanis továbbra sincs elsőfokú ítélet az ügyben. Így csatlakozhat az április végén
szabadult három családtagjához, igaz, házi őrizetbe kerül. Ám ha augusztusig nem ér véget az elsőfokú
eljárás a Fővárosi Törvényszéken, a csoport még előzetesben lévő maradék három tagja is "távozhat" a következő tárgyalást viszont éppen a nyári ítélkezési szünet előttre, július 2-ra tűzték ki.”
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3. Főbb bírósági ügyek:
3.1. UD Zrt.-ügy - Kedden újrakezdődik Szilvásy György és Dávid Ibolya büntetőpere
Megjelenés: 2013.05.26.
Forrás: MTI
Cím: UD Zrt.-ügy - Kedden újrakezdődik Szilvásy György és Dávid Ibolya büntetőpere
Szerző: MTI
„Keddre tűzte ki a Fővárosi Törvényszék az első tárgyalását annak a megismételt büntetőpernek,
amelyben az ügyészség az UD Zrt.-vel összefüggésben lehallgatási anyagok nyilvánosságra hozása
miatt vádolta meg Szilvásy Györgyöt, a Gyurcsány-kormány titkosszolgálati miniszterét, Dávid Ibolyát,
az MDF volt elnökét és párttársát, Herényi Károlyt.”
„Az ügyészség személyes adattal visszaélés, illetve Dávid Ibolya esetében kényszerítés miatt is vádat
emelt. E szerint az ügy sértettje mások mellett a jelenlegi házelnök, Kövér László és Demeter Ervin mindketten volt fideszes titkosszolgálati miniszterek -, valamint Almássy Kornél volt MDF-es
országgyűlési képviselő és az UD Zrt. egyes vezetői.”
„A másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék azonban idén januárban hatályon kívül helyezte az első
fokú döntést és új eljárást rendelt el a négyből három vádlottnál, egyedül Tóth Károly esetében emelte
jogerőre az első fokú, felmentő határozatot.”
3.2. Iszapömlés - Polgármesterek és MÁV-dolgozók meghallgatásával folytatódik jövő héten a
per
Megjelenés: 2013.05.25.
Forrás: MTI
Cím: Iszapömlés - Polgármesterek és MÁV-dolgozók meghallgatásával folytatódik jövő héten a per
Szerző: MTI
„Az érintett települések polgármestereinek, képviselőinek és MÁV-dolgozóknak a meghallgatásával
folytatódik a jövő héten a vörösiszap-katasztrófa ügyében indított büntetőper tárgyalása a Veszprémi
Törvényszéken.”
„Dülkné Pintér Zsuzsanna, a törvényszék szóvivője az MTI-nek elmondta: a bizonyítási eljárásban a
május 27. és 31. közötti öt tárgyalási napon több mint húsz tanú tesz majd vallomást a tárgyaláson, és
egy már korábban meghallgatott tanú szembesítése is megtörténik.”
3.3. Romagyilkosságok - Ügyvéd: az emberölés vádja alól mentsék fel K. Árpádot!
Megjelenés: 2013.05.24.
Forrás: MTI
Cím: Romagyilkosságok - Ügyvéd: az emberölés vádja alól mentsék fel K. Árpádot!
Szerző: MTI
„Határozott idejű börtönbüntetést kért a romák elleni hat halálos áldozatot követelő támadások ügyében
folyó büntetőper elsőrendű vádlottjára, K. Árpádra a védője pénteken a Budapest Környéki
Törvényszéken. Az ügyvéd indítványozta, hogy az emberölés vádja alól mentsék fel védencét.” (…)
„A per kedden további védőbeszédekkel folytatódik.”

