1. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2018.01.01.-01.05.
2018. január 01.
2018. január 02.
MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Törvényszék 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. I/119. sz. tárgyalóterem
fk. R. A.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2018. 01. 02.

8.00

Az ügy lényege:
A Miskolci Törvényszék első tárgyalást tart annak a vádlottnak a
büntetőügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette
miatt indult eljárás.
A vádirat értelmében a vádlott 2016 augusztusában barátnője otthonában
tartózkodott, ahol a vádlott vitába keveredett az akkor 13 éves sértettel,
majd a sértetthez lépve felállt a kanapéra és a sértettet a kanapéra hanyatt
döntve az egyik lábával rátérdelt a sértett nyakára, mellkasára, másik lábával
pedig a sértett combjára. A terhelt ekkor jobb kezével, ököllel egy
alkalommal a kiskorú fejét bal oldalon, a halántéka és a füle közötti részen
megütötte, majd egy alkalommal, jobb könyökével a sértett fejét i smét
megütötte. A sértett a fájdalomtól sírni kezdett és átment a másik szobába,
azonban a vele történteket nem merte elmondani szüleinek, azt csak
másnap mondta el édesapjának, mert fájt a feje. A bántalmazás
következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló koponyazúzódást és enyhe
agyrázódást, továbbá 8 napon túl, ténylegesen 3-4 hét alatt gyógyuló
kétoldali, nagy kiterjedésű fejsisak alatti vérömlenyt szenvedett. Az
agyvizenyő közvetetten életveszélyesnek minősül.

Információ:

Megjegyzés: A bizonyítás befejezése nem várható.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu
dr. Molnár Dalma
sajtótitkár
06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Járásbíróság 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. Fsz./28. sz. tárgyalóterem

B. E. és 2 társa

közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak
bűntette és más
bűncselekmény

2018. 01. 02.

8.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak a
büntetőügyében, akivel szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
bűntette és más bűncselekmény miatt indult eljárás.
A vádirati tényállás szerint 2016 decemberében egy háziorvosi rendelőben a
III. r. vádlott a háziorvostól gyermeke ellátását kérte. Mivel a gyermek nem
volt együttműködő, a háziorvos a vizsgálat során megkérdezte, hogy a
gyerek nem szellemi fogyatékos-e. A III. r. vádlott ezen a kérdésen
felháborodva becsmérlő szavakat használva kiabálni kezdett az orvossal.
Miután a vádlott többszöri felszólítás ellenére sem hagyta el a rendelőt, a
terhelt megfenyegette az orvost, hogy „Hazamegy, beküldi az élettársát, aki
majd szétveri a fejét”. Miután a III. r. vádlott hazament, elmesélte az
élettársának a háziorvosi rendelőben történteket, az I. r. terhelt az
édesanyjával elment a háziorvosi rendelőbe, ahol a háziorvos éppen egy
beteget vizsgált. A terheltek berontottak a rendelőbe, és fenyegetőzni
kezdtek.

Információ:

Megjegyzés: Ítélethozatal nem várható.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu
dr. Molnár Dalma
sajtótitkár
06-46/815-386, 30-389-1867

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Törvényszék (Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
13.B.92/2016

B. I.

több emberen és 14.
életévét be nem töltött
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete és
más bűncselekmények

2018. 01. 02.

10.00

Az ügy lényege:
A vádlott férfi 2015 szeptemberében költözött a felnőtt korú sértettel és
annak 14. év alatti lányával egy házba. Együttélésük alatt a vádlott többször
bántalmazta a sértettet, ezért a sértett szeptember hónap közepén

édesanyjához költözött, a lányával együtt. 2015. szeptember 16-án a vádlott
megjelent a sértett anyjának házánál, majd kis idő múlva a sértett, az
édesanyja és a kisgyermek a vádlott házához ment, hogy elhozzák ottmaradt
ruháikat.
A házban a vádlott indulatos állapotba került, és amikor a házból a sértett, a
sértett édesanyja és a kisgyermek kifelé indultak, kést vett magához, volt
élettársát lefogta, kést szorított a nyakához. A sértett védekezett, a
dulakodást az édesanyja is észlelte, lánya segítségére sietett, ezért a vádlott
őt is megtámadta. A vádlott a késsel a sértett anyja felé szúrt, aki
védekezésképpen megfogta a kés pengéjét, azonban a vádlott
cselekményével nem hagyott fel, az édesanya felkarjába és hasába szúrt,
nyakát megvágta. A kisgyermek látta a történteket, a nagyanyjához próbált
futni, a vádlott elkapta őt, és a gyermek nyakát két helyen megvágta. Ez után
a vádlott élettársát karjánál fogva húzni kezdte, aki könyörgött a vádlottnak,
hogy sérült gyermekét had vihesse magával. Ennek a vádlott eleget tett. A
vádlott a közeli kukoricatábláig húzta magával a sértettet, majd telefonon
felhívta testvérét, aki rábeszélte, hogy engedje el az élettársát és a
gyermeket. A sérült édesanya a bántalmazást követően ki tudott menni az
utcára és ott segítséget kért az arra járóktól.
A vádlott, miután elengedte sérült élettársát és annak gyermekét,
megszökött. Felkutatása közel egy hónap múlva vezetett eredményre, egy
általa kialakított erdei rejtekhelyen fogták el, lakóhelye külterületén.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:
Dr. Sebestyén Ágnes
sajtószóvivő
+36- 30-6566-710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

2018. január 03.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Budapest Környéki Törvényszék Fszt./21.
15.B.73/2015.

tizenkettedik életévét be
nem töltött személy
sérelmére
folytatólagosan,
szexuális cselekmény
végzésével vagy
végeztetésével
elkövetett szexuális
erőszak bűntette
Az ügy lényege:

2018. 01. 03.

8.30

Vádlott és későbbi élettársa, valamint annak 2003-ban született lánya 2010
márciusában költöztek össze. A vádlott ezt követően nevelt gyermekeként
gondoskodott a sértettről. Az élettársi kapcsolatból később közös gyermek
is született.
A család tagjai a lakóház 2013-ban történt bővítéséig valamennyien egy
ágyban aludtak. 2013 januárja és 2014 októbere közötti időben a vádlott,
élettársa távollétében, a lakásukon, szexuális vágyainak felkeltése és
kielégítése végett közeledett a sértetthez.
A mobiltelefonján szexuális tartalmú videókat próbált a sértettnek mutatni,
aki úgy védekezett, hogy ilyenkor becsukta a szemét. A sértettet arra biztatta,
hogy esténként figyelje a vádlottat és a sértett édesanyját szexuális
együttlétük alatt.
Többször előfordult, hogy a vádlott arra kérte a sértettet, vegye szájába a
nemi szervét.
2014. október 21-én a sértett édesanyja az interneten értesült a vádlott és
egy számára ismeretlen nő levelezéséből, hogy a vádlott esetleg szexuálisan
zaklatja a lányát, aki kérdésére beszámolt a vádlott cselekedeteiről. Ezt
követően a vádlott ellen feljelentést tettek. Amikor a vádlott erről értesült,
lakásukat elhagyva ismeretlen helyre távozott, majd néhány nappal később
egy tanyán öngyilkosságot kísérelt meg.

Információ:

Megjegyzés: Ítélet várható. A bíróság a tárgyalást 2018. január 5-én 8.30-tól
folytatja.
Információ:
Gyimesi Kinga
sajtótitkár
Budapest Környéki Törvényszék
70/371-1410
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
www.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27., II. emelet 93.
K. B. J. és 50
társa

orgazdaság bűntette

2018. 01. 03.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint néhány vádlott a 2005-től 2009-ig terjedő időben –
különböző időszakokban és szerepkörben – egy olyan szervezetten működő,
kiterjedt hazai és nemzetközi hálózattal rendelkező bűnelkövetői kör tagjai

voltak, amely főként arra specializálódott, hogy különféle, jellemzően
pénzintézetek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekményekből
származó gépkocsikat szerzett meg és szállított eladási céllal Magyarország
területéről arab országokba, túlnyomó részben Irakba.
Ezen cselekmények érdekében néhány vádlott biztosította a bűncselekmény
elkövetéséhez szükséges hamis, illetve valótlan tartalmú okiratokat.
A vádirat szerint több vádlott – részben devizaalapú – kölcsönszerződést
kötött különböző lízingcégekkel személygépkocsik vásárlásához. A
törlesztőrészletek fizetési nehézségei miatt a vádlottak a külföldre szállított
személygépjárművekről lopás miatti – valótlan tartalmú – rendőrségi
feljelentést tettek Magyarországon. Ezt követően a valótlan kárbejelentések
alapján a biztosítótársaságok a tárgybeli gépjárműre kötött biztosítás
értelmében, lopáskár címén kártérítést állapítottak meg, melyek összegeit
átutalták a személygépkocsikat lízingbe adó cégeknek.
Az ügyészség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a vádlottakat többek
között különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett
orgazdaság bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja.

Információ:

Megjegyzés: A következő tárgyalási napon perbeszédek várhatók.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
sajto@fovarosit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság 3525 Miskolc, Dózsa Gy. u. 4.
I/119. sz. tárgyalóterem
B.Z. és 7 társa

vesztegetés elfogadása
és más
bűncselekmények

2018. 01. 03.

8.15

Az ügy lényege:
A Miskolci Törvényszék nyilvános ülést tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
korábbi tisztviselőjével és további 7 társával szemben vesztegetés
elfogadása és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben.
A Miskolci Járásbíróság ítéletében megállapított tényállás szerint az I. r.
vádlott ellátási és üzemeltetési referens beosztásban dolgozott a NAV-nál,
az építési vállalkozással foglalkozó II. és III. r. vádlottak ismerősei voltak.
Munkaköréből adódóan tudomására jutott, hogy a NAV egyik épületének
festési munkáira pályázatot írtak ki. Utóbbiról a II. r. vádlottat tájékoztatta.
Néhány nap múlva a II. r. vádlott, a III. r. vádlott közreműködése mellett,

„ellenszolgáltatást” ajánlott az I. r. terheltnek arra az esetre, ha segítséget
nyújt a pályázat elnyeréséhez. Az I. r. vádlott megígérte, hogy mindent meg
fog tenni azért, hogy II. r. vádlott által vezetett cég nyerje el a munkát. Így a
pályázati eljárás folyamán tájékoztatta ismerőseit a pályázók köréről, a
munkadíjakról és a pályázati eljárás egyéb részleteiről. A II. r. vádlott cége a
kérdéses munkák elvégzésére kiírt pályázatot elnyerte. Az I. r. vádlott a
közbenjárásáért 100.000.- forintot kapott a II. r. vádlottól.
A további vádlottak fiktív gazdasági ügyletek bonyolításával és valótlan
tartalmú számlák kiállításával okoztak vagyoni hátrányt az állami
költségvetésnek.
Megjegyzés: Határozathozatal nem várható.
Információ:

Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu
dr. Molnár Dalma
sajtótitkár
06-46/815-386, 30-389-1867

Tiszaújvárosi Járásbíróság
tárgyalóterem
N.L. és 2 társa

3580

Tiszaújváros,

csoportosan és
felfegyverkezve
elkövetett garázdaság
bűntette

Templom
2018. 01. 03.

u.

2.

33.

sz.

11.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság azoknak a vádlottnak a
büntetőügyében, akikkel szemben csoportosan és felfegyverkezve
elkövetett garázdaság bűntette miatt indult eljárás.
A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2017 márciusában a délelőtti órákban
ittas állapotban megjelentek egy Hejőpapiban található épület előtt, ahol
kérdőre vonták a portán bent dolgozókat, az általuk épített előtető
elkészítésével járó zaj miatt, mely során a vádlottak azzal fenyegették meg
őket, hogy elvágják a nyakukat és megölik őket. Egyikük a fenyegetés során
a kezében tartott 13 cm pengehosszúságú késsel több szúró mozdulatot is
tett, a másik pedig a nála lévő kaszával tett vágó, kaszáló mozdulatokat. Ezt
követően a vádlott a kezében lévő kaszával egy alkalommal a kerítés felett
átnyúlva a kerítésen belül álló sértett irányába ütött, azonban a kasza nyele
a kapu tetejének ütődött és eltört, így az ütés nem találta el, azonban a letört
kasza feje a pengével, az udvar talajáról felpattanva elszakította a rajta lévő
pólót. A vádlottak további szitkozódásának és fenyegetőzésének az
intézkedő rendőrök kiérkezése vetett véget.

Információ:

Megjegyzés: Ítélethozatal nem várható.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu
dr. Molnár Dalma
sajtótitkár
06-46/815-386, 30-389-1867

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK

Székesfehérvári Járásbíróság fszt. 5. sz. tárgyalóterem
közösség tagja elleni
erőszak bűntette

2018. 01. 03.

8.15

Az ügy lényege:
A vád szerint a két vádlott - akik testvérek - 2016. október 7-én az esti
órákban egy székesfehérvári vendéglátóhelyen egy ismerősük társaságában
italozott, majd mindhárman az I. rendű vádlott otthonába indultak
gyalogosan. Út közben, 23.30 óra körül a Palotai úton lévő buszpályaudvaron
észrevettek három, általuk roma származásúnak ítélt személyt.
A II. rendű vádlott a „Hé! Mi van cigányok?” szavakkal szólította meg a
társaság tagjait, majd azonnal hozzájuk lépett, és közülük az egyik, kiskorú
sértettet ököllel az arcán megütötte. Eközben az I. rendű vádlott a másik
sértettre támadt, és az arcára, valamint a testére is több ütést mért. A
vádlottak - akiket a helyszínen tartózkodó társuk megfékezni nem tudott csak rendőri felszólításra hagytak fel erőszakos cselekményükkel és a
helyszínről elmenekültek.
A roma etnikai csoporthoz tartozás miatt elkövetett bántalmazás során a
kiskorú sértettnek nem keletkezett sérülése, míg a másik sértett 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.
Információ:

Információ:
dr. Varga Noémi
sajtószóvivő
sajto@szekesfehervarit.birosag.hu
0630/559-7181

2018. január 04.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Debreceni Ítélőtábla

B. R. + 12 fő

Emberrablás bűntette

2018. 01. 04.

9.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2017 májusában emberrablás
bűntettének kísérlete, kifosztás, személyi szabadság megsértésének
bűntette miatt16 vádlottal szemben hozott ítéletet. Hét vádlottat
végrehajtandó börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, kilenc vádlottat
felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt a bíróság. A kiszabott büntetések 1
évtől 5 évig terjedő börtönbüntetések. Az ítélet ellen az ügyész 9 vádlott
esetében súlyosításért fellebbezett. 13 vádlott felmentésért illetve
enyhítésért fellebbezett. Az elsőfokú ítélet 3 vádlott esetében jogerőre
emelkedett. A bíróság által megállapított tényállás szerint, a sértett 2014
augusztusában – III. és IV. r. vádlott közreműködésével – „megvásárolta” az
I. r. vádlott érdekeltségébe tartozó céget. A sértett azonban a kft-t csak
papíron vette meg, a szerződés megkötésekor pénzátadás nem történt. Ezt
követően a sértett a cég számlájáról 2014 decemberében 17,5 millió Ft-ot
saját bankszámlájára utalt át, majd budapesti lakóhelyét elhagyta, a
vádlottak számára elérhetetlenné vált. I. r. vádlott elhatározta, hogy a
sértettet társaival elfogják, ennek érdekében megkérte II. r. vádlottat, hogy
az elfogást szervezze meg. A kivitelezésbe bevonta a többi vádlottat is, akik
2015. januárjában, Vásárosnaményban, egy áruház parkolójában a sértettet
megragadták, és autójukba erővel betuszkolták. Elvették a táskáját, benne
230.000 Ft készpénzét, telefonját, igazolványait. A vádlottak a sértettet
Budapestre szállították, ahol egy hotelben őrizték 24 órás váltásban. VI. r.
vádlott a sértett igazolványait, bankkártyáját elégette. A sértettet néhány
nap múlva a rendőrség szabadította ki.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.
Információ:

Információ:
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27., földszint 30.
K. B. és 5 társa

Az ügy lényege:

különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezelés bűntette

2018. 01. 04.

8.30

I., II., és III. rendű vádlottak a Magyar Posta Zrt.-nél míg a IV., V. és VI. rendű
vádlottak az ÁPV Zrt.-nél voltak alkalmazásban a vádbeli időszakban. 2006ban a Magyar Posta fővárosi irányító szervezete két saját tulajdonú, egy
bérelt és egy ingyenesen használt ingatlanban volt elhelyezve. A társaság
igazgatósága tekintettel a következő évben lejáró bérleti szerződésre 2006
második felében az I.-III. rendű vádlottak közreműködésével, igazgatósági és
felügyelő bizottsági határozatokkal kialakította a társaság irodakoncepcióját.
Az irodakoncepciókban, illetve előterjesztésekben I. -III. rendű vádlottak
megszegve vagyonkezelői kötelezettségüket nem reális költségeket
tüntettek fel. A Magyar Posta Zrt. Igazgatósága ezen koncepció alapján
hozott döntést az ingatlanokról. Később a vád szerint az ÁPV Zrt. részéről a
IV.-VI. rendű vádlottak nem valós adatokat tartalmazó előterjesztést
készítettek, mely alapján az új székház bérlése tűnt a leggazdaságosabb
megoldásnak. Az előterjesztés alapján hozott az ÁPV Zrt. igazgatósága
döntést, azonban a tulajdon eladása és a bérelt üzletvitel a Magyar Posta Zrt.
számára a leggazdaságtalanabb megoldás volt az összes lehetőség közül.
A vádlottakat az ügyészség társtettesként elkövetett különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolja.

Információ:

Megjegyzés: A következő tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó utca 25., III. emelet 307.
H. J. és 3 tása

csalás bűntette

2018. 01. 04.

8.30

Az ügy lényege:
A H.J. és bűntársuk 2015 áprilisától 2016 januárjáig Budapest területén élő
idős női sértettektől csaltak ki pénzt és ékszereket. Módszerük az volt, hogy
kinézték a kizárólag idős nő sértettek nevét, telefonszámát és címét a
telefonkönyvből, ezt követően pedig felhívták őket. A vád szerint ha az idős
sértett vette fel a telefont, egyikük magát a sértett unokájának vagy lányának
kiadva, többnyire eltorzított, sírós hangon azt mondta, hogy balesetet
okozott vagy pénzt kért kölcsön az araboktól, és ha nem fizet rögtön, akkor
bajba kerül. A telefonáló közölte a sértettel, hogy ne telefonáljon senkinek
és személyesen nem tud a pénzért menni, hanem valamelyik ismerősét fogja
küldeni. A sértettek minden esetben azt hitték, hogy az unokájukkal vagy
lányukkal beszélnek és a lakásban található összes értéküket legkésőbb már
másnap átadták a lakáshoz érkező ismeretlen személynek. Az ügyészség a
bűncselekmény felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes

személy sérelmére elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmény ek
miatt emelt vádat.
Megjegyzés: A következő tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:

Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
sajto@fovarosit.birosag.hu

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) I/31.
S. Z.

Közúti baleset
okozásának vétsége

2018. 01. 04.

9.30

Az ügy lényege:
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2016.
június 30-án este Csenger külterületén közlekedett egy tehergépkocsival és
a hozzá kapcsolt vontatmánnyal.
A vádlott balra kívánt bekanyarodni, de nem biztosított elsőbbséget a város
felől egyenesen közlekedő két motorosnak, akik észlelve az előttük
bekanyarodó teherautót, fékeztek, de az ütközést már nem tudták elkerülni.
Az egyik motoros a teherautó jobb első kerekének, a másik a gépjármű hátsó
részének ütközött.
A baleset következtében az egyik motoros, A. A. sértett olyan súlyosan
megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A másik sértettnek több
bordája és ágyéki csigolyája eltört, valamint a lépe leszakadt, amit az orvosi
ellátás során el kellett távolítani, ezáltal maradandó fogyatékosságot
szenvedett.
Megjegyzés: Az ügyben másodfokú ítélethirdetés várható.
Információ:

Információ:
Dr. Toma Attila
sajtószóvivő
30/380-6786
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

2018. január 05.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Budapest Környéki Törvényszék Fszt./21.

15.B.73/2015.

tizenkettedik életévét be
nem töltött személy
sérelmére
folytatólagosan,
szexuális cselekmény
végzésével vagy
végeztetésével
elkövetett szexuális
erőszak bűntette

2018. 01. 05.

8.30

Az ügy lényege:
Vádlott és későbbi élettársa, valamint annak 2003-ban született lánya 2010
márciusában költöztek össze. A vádlott ezt követően nevelt gyermekeként
gondoskodott a sértettről. Az élettársi kapcsolatból később közös gyermek
is született.
A család tagjai a lakóház 2013-ban történt bővítéséig valamennyien egy
ágyban aludtak. 2013 januárja és 2014 októbere közötti időben a vádlott,
élettársa távollétében, a lakásukon, szexuális vágyainak felkeltése és
kielégítése végett közeledett a sértetthez.
A mobiltelefonján szexuális tartalmú videókat próbált a sértettnek mutatni,
aki úgy védekezett, hogy ilyenkor becsukta a szemét. A sértettet arra biztatta,
hogy esténként figyelje a vádlottat és a sértett édesanyját szexuális
együttlétük alatt.
Többször előfordult, hogy a vádlott arra kérte a sértettet, vegye szájába a
nemi szervét.
2014. október 21-én a sértett édesanyja az interneten értesült a vádlott és
egy számára ismeretlen nő levelezéséből, hogy a vádlott esetleg szexuálisan
zaklatja a lányát, aki kérdésére beszámolt a vádlott cselekedeteiről. Ezt
követően a vádlott ellen feljelentést tettek. Amikor a vádlott erről értesült,
lakásukat elhagyva ismeretlen helyre távozott, majd néhány nappal később
egy tanyán öngyilkosságot kísérelt meg.

Információ:

Megjegyzés: Ítélet várható.
Információ:
Gyimesi Kinga
sajtótitkár
Budapest Környéki Törvényszék
70/371-1410
gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
www.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27., II. emelet 58.
J. B.

több emberen elkövetett
emberölés bűntette

2018. 01. 05.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2016. december 16-án megjelent a testvére – aki
az egyik sértett – házának udvarán, hogy a gyerekeinek felügyelete miatt
elhívja magához az unokahúgát. Amikor a sértett meglátta a vádlottat az
udvarban - mivel néhány héttel korábban konfliktus volt közöttük –
kölcsönösen szidalmazni és lökdösni kezdték egymást.
A házban tartózkodó rokonuk észlelve a veszekedést kiment és
szétválasztotta őket. A vádlott ezt követően távozott. A sértett azonban
utána ment és a veszekedés tovább folytatódott, később verekedéssé fajult.
Az iskolából hazafelé tartó rokonuk – aki a másik sértett – megpróbálta
szétválasztani őket, de nem sikerült neki. Mikor a sértettnél tartózkodó
rokon értesült a vita folytatódásáról, utánuk ment és szétválasztotta őket.
Ekkor a vádlott a nála lévő 6 cm pengehosszúságú zsebkéssel 5 alkalommal
megszúrta a testvérét, egy alkalommal pedig az iskolából hazafelé tartó
másik rokonát.
A sértettek a szúrások következtében életveszélyes sérüléseket szenvedtek.
Az ügyészség a vádlottat, mint különös visszaesőt, több emberen elkövetett
emberölés bűntettének kísérletével vádolja.

Információ:

Megjegyzés: Első tárgyalási nap.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
sajto@fovarosit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 12. számú tárgyalóterem
Sz. F. és 14 társa

Embercsempészés
bűntette

2018. 01. 05.

8.15

Az ügy lényege:
A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral
szemben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló
bűnszervezet tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai Unió
területére.

A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból
származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem
engedett módon, jogszabályi rendelkezések megszegésével történő
átlépéséhez, valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyarszlovák, valamint több Európai unión belüli, belső határon történő
átlépéshez nyújtottak segítséget.
A vádlottak 2014. októbere és 2015. júliusa között tizennyolc szállítást
végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár
jogszabályi rendelkezések megszegésével történő, illegális átlépéséhez. A
bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy
szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét.
A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon
átvezetett migránsokat felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségében,
majd Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A
vádlottak a cselekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében követték el. A
tizennyolc szállításban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak
áruszállító járműveket használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve
posta feliratú gépjárműveket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi
rakterébe három esetben nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér
szellőzése nem volt megfelelő, és az utazás a szállított személyek testi -lelki
gyötrelmével járt.
A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottakat az államhatár
átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés
végett, részben bűnszervezetben, részben a csempészett személy
sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés
bűntettével vádolja. A szervezet pakisztáni és szerb tagjaival szemben az
osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ:

Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

