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Vádlott: Á.
Cs-né

Halált okozó testi sértés bűntette

2016.12.19.

08:30

Tárgyalás – bizonyítási eljárás, perbeszédek, délután határozathirdetés
várható
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott barátja, M.S.
kérte meg Cs.J.né sértettet, hogy fogadja be Á. Csabánét lakótársnak derecskei
lakóházába. A sértett ebbe beleegyezett, így a vádlott hozzá költözött. Lakbért
nem kellett fizetnie, a sértettel úgy egyeztek meg, hogy a lakhatásért cserébe
ő és M.S. segédkeznek a ház körülii munkákban, illetve, hogy a férfi időnként
kisegíti őket étellel és itallal – áll a vádiratban.
A vádlott és a sértett az együtt lakásuk alatt rendszeresen fogyasztottak
alkoholt, jövedelmük nagy részét arra költötték. Napi rendszerességgel
megfordult náluk M.S., aki kölcsönökkel segítette őket. A vádlottnak 2000-től
rendszeresen kellett gyógyszereket szednie, amire alkoholt fogyasztott. A
lakótársak eleinte jól kijöttek egymással, de egy idő után rendszeressé váltak
a viták és veszekedések, melynek oka elsősorban az ital volt. A viták egyes
esetekben tettlegességig fajultak, ilyenkor egymás haját tépték, azonban
mindig kibékültek – tartalmazza a vádirat.
2016. május 17-én reggel hat óra körül ébredtek fel. Hét óra körül M.S. rövid
időre meglátogatta őket. A vádlott és a sértett délelőtt bort ittak, s mikor dél
körül M-S. ismét megjelent náluk, már mindketten ittas állapotban voltak. A
férfi mindkettejüknek adott 1500-1500 forintot. A sértett a készpénzzel elment
a közelben lévő boltba vásárolni, körülbelül fél óra múlva ért haza, ekkor M.S.
már nem volt ott, visszament dolgozni. A két nő tovább italozott, ugyanakkor
a vádlott reggel bevett egy, illetve délután két szem gyógyszert is. Már ekkor
szóváltás alakult ki közöttük. Délután hat óra körül M.S. ismét megjelent náluk,
észlelte, hogy mindketten erősen ittasak. A férfi 15-20 percet töltött a házban,
majd hazament. Távozása után a nők lefeküdtek aludni, s akkor ébredtek fel,
mikor besötétedett. Mivel a házban nem volt villany, így gyertyával világítottak.
Tovább folytatták az italozást, szóváltásba keveredtek, de tettlegesség még
ekkor sem volt közöttük. Fél tíz körül a sértett az ágyán ülve elkezdett
vacsorázni, majd ezt befejezve az ételt elrakta a szobában lévő szekrény alsó
részébe. Kb. tíz perc múlva a vádlott a sértett által elrakott ételt kivette a
szekrényből és azt enni kezdte. Az evéshez egy 18 cm hosszúságú, 9 és fél
pengehosszúságú kést használt. Ekkor a vádlott kb. 3 méterre állt a még
mindig az ágyon ülő sértettől és így evett. A sértett őt tovább szidalmazta, ami
miatt a vádlott indulatos állapotba került, majd odalépett a sértett elé, és a bal
kezében lévő késsel megszúrta az asszony jobb combját. A szúrást követően
a kést kihúzta, és ezzel a mozdulattal átvágta a nő combverőerét, mely azonnal
vérezni kezdett. A vádlott tovább nem bántalmazta a sértettet, azonban ekkor

még mindig nem érzékelte a szúrás súlyosságát. A sértett kiment a szobából,
a vádlott pedig egy cigarettát megtöltött, majd Cs.Jné után indult, akit az
előszobában fekve talált, megpróbálta őt a földről felemelni, azonban ez nem
járt sikerrel. Á.Csabáné ekkor már észlelte a sértett környezetében lévő nagy
vértócsát, melyet elkezdett feltörölni. Félbehagyta a takarítást, s az orvosi
ügyeletre ment, ahol egy fejsérült idős nőhöz kért segítséget. A helyszínre
mentő érkezett, de az elszenvedett bántalmazás miatt előálló vérvesztés
következtében a sértett elhalálozott. Sérülése olyan súlyos volt, hogy életét az
idejében érkező szakszerű orvosi segítségnyújtás is csupán eshetőlegesen
menthette volna meg.
Információ:

Tatár Timea sajtószóvivő, Debreceni Törvényszék , 36/30748 3847Dr.
Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, Debreceni Törvényszék,
36/30 327 0464
www.debrecenitorvenyszek.birosag.hu, email:
sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526 755

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
K.J. vádlott
Miskolci
Törvényszék

különös kegyetlenséggel,
több ember sérelmére,
több ember életét
veszélyeztetve elkövetett
emberölés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmények

2016.
december hó 19.

13:30
óra

Miskolc, Dózsa
György u. 4.

Fszt.28. sz.
tárgyalóterem

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék a K. J. vádlott ellen különös
kegyetlenséggel, több ember sérelmére, több ember életét
veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más
bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőügyben 2016. december
hó 19-én 13:30 órától a fszt./28. számú tárgyalóteremben.
A vádlott a vádirati tényállás szerint 2014. augusztus 2. napján Arnóton, ittas
állapotban megjelent a sértett házánál azért, hogy azt felgyújtsa. A sértettre az
édesanyjával fennálló kapcsolata miatt haragudott. A magával vitt
betondarabbal bedobta a sértett szobájának ablakát, egy hígítóval töltött
műanyag palackba textil rongyot nyomott, annak végét meggyújtotta, majd
bedobta az ablakon. A flakon azonban lepattant az ablakpárkányról és kiesett
az ablak előtti füves területre, ahol tovább égett. A sértett a házból kifutott,
ekkor a vádlott a bakancsából elővett egy 21 cm hosszúságú kést és a sértettet
nagy erővel mellkason szúrta, majd elfutott. A sértett besétált a házba, ahol
összeesett és elhalálozott.

Információ:

dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

Miskolci Törvényszék
B.J. vádlott
Miskolci
Törvényszék

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmény

2016.
december hó 19.

8:30 óra

Új büntetőügy tárgyalása kezdődik a Miskolci Törvényszéken 2016. december
19-én 8:30 órától a fszt. 28. tárgyalóteremben.
Miskolc, Dózsa
György u. 4.

Fszt.28. sz.
tárgyalóterem

Információ:

A vád szerint a vádlott 2015. június 9-én az esti órákban egy csobaji kocsma
teraszán verekedett össze a sértettekkel. Az egyik sértettet térddel hátha rúgta,
majd több alkalommal a fején ököllel ütötte, ezután a fejét megragadva a
földre húzta és a sértett fejét több alkalommal a földhöz csapta. A sértett
eszméletét is elveszítette az ütésektől. Ezután odalépett a másik sértetthez, őt
szintén hátulról megrúgta, mely során bordatörést szenvedett és a fejét ütötte
ököllel.
dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék ( Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
B.454/2016.

L. I.

Bűncselekmény
elhárítására
fogyatékosságánál fogva
korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette

2016.12.19.

Fsz. 13.

8 óra 30 perc

A vádirat szerint a vádlott 2015. október 5-én ittas állapotban busszal Kölcséről
Baktalórántházára utazott, ahol a Klub 2 sörözőben tovább italozott.
Nyírbogdányba szeretett volna tovább utazni busszal, de azt lekéste. A
sörözőben szóba elegyedett egy férfival, akitől aznap éjszakai szállás iránt
érdeklődött, mire a férfi ajánlotta neki egyik ismerősét, és elkísérte hozzá a
vádlottat, így együtt mentek el S. F. sértett házához. A szintén ittas sértett
beleegyezett abba, hogy a vádlott az éjszakát a lakásán töltse.
Az este folyamán a sértett megemlítette a vádlottnak, hogy a szállásért 3.000
Ft-ot kér. A vádlott ezen felháborodott, és egy üres boros üveggel a sértettet 4
alkalommal nagy erővel megütötte, az ütések a sértett tarkóját, jobb és bal
halántékát, állkapcsát érték. Az ütések következtében a sértett eszméletét
vesztette, és kb. 30-60 percen belül a helyszínen elhalálozott.
A vádlott észlelte, hogy a sértett nem mozdul, őt az ágyra fektette, betakarta,
rátett egy fémvázas széket, és a lakást elhagyta.
A sértett holttestét másnap hozzátartozója találta meg.
Az ügyben tanúk kihallgatása várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, Kossuth tér 15.) fsz. 2.
1.B.113/2016
T. L.

védekezésre képtelen és a
bűncselekmény elhárítására
idős koránál fogva
korlátozottan képes személy
sérelmére elkövetett súlyos
testi sértés bűntette

2016.
12.19.

14.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott együtt lakott édesanyjával egy családi
házban úgy, hogy a sértett a házban, a vádlott pedig a ház udvarán található
lakóautóban élt.
2015. október 17-én 5 óra körüli időben, az ittas állapotban lévő vádlott bement
a házba, ahol odalépett a szobában alvó sértett mellé, majd szitkozódások
közepette több alkalommal rátaposott az alvó édesanyja arcára, illetve mindkét
kezére, majd több alkalommal, ököllel is megütötte a sértett arcát és nyakát is.
Ez után a vádlott fenyegetések közepette betekerte a sértettet az ágyon lévő
paplanba és úgy bántalmazta tovább, melynek során ismét több alkalommal
megrúgta és megütötte. Ez után távozott a helyszínről.
A sértett tartva a további bántalmazástól 5 óra 30 perc körüli időpontban
átment unokája házához, bekéredzkedett, majd lefeküdt aludni. A reggeli
órákban rokonai észlelték a sérüléseit, értesítették a helyi polgármestert, aki
hívta a mentőket.
A sértett a bántalmazás következtében bal karjának elmozdulásos törését és
több könnyű – 8 napon belül gyógyuló – sérülést szenvedett.
A bíróság a tárgyalást megkezdi.

Információ:

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

2016. december 20.
PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA
Pécsi
Ítélőtábla

S.J.J. és 2 társa
hivatali visszaélés
bűntette

2016. december
20.

Fszt. I. sz. tárgyaló

9 óra

Dr. Makai Lajos tanácsa – nyilvános ülés
Az ügyészség S.J.J. I.r. vádlott ellen felbujtóként elkövetett, míg a II.r. és a III.r.
vádlottak ellen társtettesként elkövetett hivatali visszaélés bűntette miatt emelt
vádat. A vádirati tényállás lényege szerint az I.r. vádlott az Njtv.ben
meghatározott - szándékos bűncselekmény miatti jogerős szabadságvesztésére
ítélésével kapcsolatos - tájékoztatási kötelezettségét nem teljesítette az illetékes
választási bizottság, illetve kormányhivatal felé és a nemzetiségi
önkormányzatot is csak 2015. február 25. napján tájékoztatta hivatalosan. A II.r.
és a III.r. vádlottak mindezek ellenére nem folytatták le a kötelezően előírt
méltatlansági eljárást, ehelyett mind 2015. február 25. napján, mind 2015.
május 21. napján határozatukkal tisztségében megerősítették az I.r. vádlottat.
Az I.r. vádlottat így jogellenesen nemzetiségi önkormányzati elnöki, illetve
képviselői tisztségében tartották és ezzel részére szándékosan jogtalan előnyt
biztosítottak.
A Szekszárdi Törvényszék a vádlottakat az ellenük emelt vád alól bűncselekmény
hiányában felmentette, ugyanis álláspontja szerint a bűncselekmény törvényi
tényállási elemei közül a hivatali kötelezettség megszegése nem volt
megállapítható. Az I.r. vádlott akkor valósított volna meg bűncselekményt, ha
elnöki tisztségével visszaélve, jogtalanul utasította volna a nemzetiségi
önkormányzat képviselőit (a II.r. és a III.r. vádlottakat) a mikénti szavazásra,
ilyenre azonban nem merült fel adat.
Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlottak terhére bűnösségük
megállapítása és büntetés kiszabása végett.
Információ:

Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto@pitb.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz. II. tárgyalóterem
12.B.165/2015
GY. T.

nyereségvágyból
elkövetett emberölés
bűntette

2016.
12.20.

8.45

A vádirat szerint röviden: A vádlott 2012. május 25-én kaposvári otthonában
felkereste a neki korábban szállást adó idős nőt a lakásán, ahol rátámadt, majd
több késszúrással megölte. A sértett halála után a vádlott, a lakást értékeket
keresve átkutatta, onnan készpénzt vitt el.
A Kaposvári Törvényszéknek a bűncselekmény elkövetése miatt indult ügyben
hozott ítéletét, majd a megismételt eljárásban hozott ítéletét szintén, a Pécsi
Ítélőtábla hatályon kívül helyezte, ezért a másodszor megismételt eljárást a Pécsi
Törvényszék folytatja le.
A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Törvényszék
tartozás megfizetése

2016.
december
20.

12:45

Fsz. 31.
A három magánszemély felperes keresetében 50 millió forint és kamatai
megfizetésére kérte kötelezni az oktatási intézmény alperest.
Követelésüket arra alapozták, hogy jogelődjük, egy Seychelles Köztársaságban
bejegyzett gazdasági társaság és az alperes között támogatási szerződés jött
létre, azonban a támogatási célok meghiúsulására figyelemmel a támogatás
visszafizetéséről kötött megállapodás ellenére az alperes 2013. december 31ig nem fizette vissza tartozása első, 50 millió forintos részletét, melyet a
támogató rájuk engedményezett.
A per későbbi szakaszában másodlagosan kártérítés jogcímére,
harmadlagosan a támogatási szerződés színleltségére, kölcsönszerződést
leplező voltára is hivatkoztak. Utóbb keresetüket felemelték és az időközben

lejárt részletekre figyelemmel összesen már 204.847.500,- Ft megfizetését
igénylik az alperestől.
Az alperes védekezése szerint a támogatást az alperes ingyenes juttatásként
kapta, a támogatási céloknak megfelelően használta fel, így visszafizetési
kötelezettsége nem keletkezhetett.
Információ:

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

2016. december 22.
MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék

Miskolci
Törvényszék

Miskolc, Dózsa
György u. 4.

I/127. sz.
tárgyalóterem

fk. B.R.
vádlott és
társai

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2016.
december hó 22.

8:30 óra

Első tárgyalást tart a bíróság az életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt
fiatalkorú B.R. és társai ellen indult büntetőügyben 2016. december 22-én 8:30
órától a I/127. tárgyalóteremben.
A vádirati tényállás szerint három vádlott 2015. szeptember hó 18-án az esti
órákban a felsőzsolcai gyermekotthonból kiszökött, majd csavargásuk során
találkoztak a negyedik társukkal. Az egyik ház előtt hangoskodtak, amit az ott
lakó szóvá tett és emiatt vitába keveredtek az időskorú sértettel. Ekkor még
tovább indultak, azonban nem sokkal később megegyeztek abban, hogy
visszamennek és elhozzák a sértett értékeit.
Amikor már sötét lett visszamentek a házhoz, a kapun átmásztak és bementek
a csak kilincsre zárt ajtón. A házban felkapcsolták az alvó sértett szobájában a
lámpát, őt felébresztették úgy, hogy lelökték az ágyról. A földön fekvő sértettet
ezután mind a négyen ütlegelni, rugdosni kezdték, miközben folyamatosan azt
kérdezgették tőle, hogy hol tartja az értékeit, illetve felszólították, hogy adja át
azokat.
A vádlottak végül nem találtak semmi olyat, ami számukra értékes lett volna,
ezért felhagytak a sértett bántalmazásával, egyikük pedig egy szíjjal a földön
fekvő, már mozgásképtelen sértettet a csuklójánál fogva szorosan megkötözte,
társa pedig egy inget tekert a nyaka köré.

A magatehetetlen sértettet a vádlottak sorsára hagyták, akit – miután
harmadik napja nem látták – az ismerősei a lakásán, a földön fekve,
összekötözött kézzel, zavart állapotban találtak meg.

Információ:

dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

