21. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.05.15.-05.19.
2017. május 15.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 93. .

B. T.

szexuális erőszak
bűntette és

2017. május 15.

9.00

más bűncselekmények
további
információ

B. T. vádlott egy budapesti gyermekotthon gyermekfelügyelőjeként dolgozott. A
vád szerint 2005 októbere és 2009 áprilisa közötti időszakban a nevelése,
felügyelete alatt álló 12. és 18. életévét be nem töltött személyek sérelmére
folytatólagosan szexuális erőszak bűntettét, valamint egyéb szexuális
bűncselekményeket követett el, a rábízott gyerekeket bántalmazta, megalázta. A
vádlottat az ügyészség szexuális erőszak bűntette, kiskorú veszélyeztetésének
bűntette, súlyos testi sértés kísérletének bűntette és más bűncselekmények
elkövetésével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás szakértők meghallgatásával
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 51.

T. B, F,

hűtlen kezelés

2017. május 15.

9.00

és 7 társa

további
információ

A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint H. A. IV. rendű vádlott, a
Gazdaságtudományi, Vezetéselméleti és Érdekképviseleti Egyesület szakmai
vezetője, T. B. F. I. rendű vádlott, a Fővárosi Közterület Felügyelet Zrt. stratégiai
és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese – egyben a Magyar Atlétikai
Szövetség alelnöke – valamint M. J. VIII. rendű vádlott a Magyar Atlétikai

Szövetség elnökhelyettese 2009 év végén megállapodtak abban, hogy az FKF Zrt.
innovációs járulék felhasználására vonatkozóan fiktív szerződéseket köt a IV.
rendű vádlott vezetése alatt álló cégcsoport egyik tagjával és a fiktív szerződések
alapján elkészítendő kutatási tanulmányokért fizetett összeg egy részéből, a
szintén a IV. rendű vádlott érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságokon
keresztül támogatják a Magyar Atlétikai Szövetséget. A vádirat szerint az elkészült
tanulmányok nem feleltek meg a kutatás-fejlesztési céloknak, innovációt nem
tartalmaztak és olyan önálló, új fejlesztéseket sem, amelyeket az FKF Zrt.
tevékenysége során alkalmazhatott volna. Az FKF Zrt. -nek emiatt 20 millió forint
vagyoni hátránya keletkezett. P. S. II. rendű, Z. Z. III. rendű, O. L. V. rendű, F. M.
VI. rendű és L. Gy. VII. rendű vádlottak közül volt aki a szerződések
megkötésében, volt aki az azt megelőző egyeztetésekben, a szerződések
elkészítésében, vagy a teljesítési igazolások kiállításában vett részt.
Az ügyészség az I., II., és III. rendű vádlottakat hűtlen kezelés bűntettével, a IV., V.,
VI., VII. és a VIII. r. vádlottakat jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntettével
vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával
folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék

Ózdi Járásbíróság

Ózd Jászi Oszkár út
1.

III. sz.
tárgyalóterem

L.Z. és
társa

13

zsarolás bűntette és
más bűncselekmény

2017.

08:00

május 15.

óra

Folytatja a bíróság a bizonyítási eljárást az L.Z. és társai ellen a zsarolás,
rablás és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyben a tárgyalást.
A vádirati tényállás szerint putnoki, illetve a Sáta községben élő vádlottak
bűnszervezetet építettek ki, a feladatokat egymás között megosztva,
egymással együttműködve és egymás tevékenységét segítve követtek el
bűncselekményeket.
A családtagok részben „védelmi pénzt” szedtek a környékbeli
vállalkozóktól, akiket nem fizetés esetére bántalmazással, az üzlet
berendezésének megsemmisítésével fenyegettek. Más sértettektől
kitalált, valótlan indokkal; fennálló tartozásra hivatkozva követeltek pénzt.
Az is előfordult, hogy a sértetteknek áruvásárlási kölcsön igénylése mellett
kellett vásárolniuk a vádlottak részére.

Számos esetben irreálisan magas, olykor 50 %-os mértékű kamatra adtak
kölcsönt az anyagilag kiszolgáltatott sértetteknek, akiket gyermekeik,
családtagjaik megölésével fenyegettek meg, ha nem törlesztették a
vádlottak elvárásának megfelelően a tartozásukat. Az I. r. vádlott
alkalmanként szexuális szolgáltatást kért a sértettektől a tartozás fejében.
Megtörtént, hogy az I. r. vádlott szerelmet színlelt az egyedülálló,
magányos sértett előtt annak érdekében, hogy az a lakását a vádlott
lányának adja.
Az I. r. vádlott és fiai egyik esetben az általuk jómódúnak hitt putnoki
vállalkozó lakásába is bementek, ahol a sértettet megverték; kezeit, lábait
összekötözték és így követelték tőle pénzének átadását.
Többször heteken át fogva tartották sértetteket, egyeseket szolgaként
kezeltek, éheztettek, megaláztak, bűncselekményre kényszerítettek a vélt
tartozásaik kiegyenlítése érdekében.
Amennyiben a sértettek feljelentést tettek, a vádlottak a velük szemben
kiszabott büntetést is a sértettekkel fizetették meg.

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
R. Á. vádlott
Ózdi Járásbíróság

Ózd Jászi Oszkár út
1.

IV. sz.
tárgyalóterem

felfegyverkezve
elkövetett
rablás
bűntette

2017.

13:00

május 15.

óra

Tanúk kihallgatásával folytatja a bíróság a bizonyítást a felfegyverkezve
elkövetett rablás bűntette miatt indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint a terhelt azzal a szándékkal ment nagybátyja
házába, hogy akár erőszakkal is, de valamit elhoz onnan. Ezért magával
vitt egy 5 cm széles tetőlécet, és egy üveg bort, hogy elterelje a sértett
figyelmét. A vádlottal tartott testvére is, aki a terhelt fenti szándékáról nem
bírt tudomással. Mindhárman leültek az asztalhoz, fogyasztottak az
alkoholból, majd a vádlott érdeklődni kezdett, hogy a nagybátyja
kölcsönadja-e a kabátját, van-e mobiltelefonja, illetve van-e előadó

motoros fűrésze. Miután a vádlott újra elkérte a kabátot, mely utóbbi
kérésének nem tett eleget a sértett, a terhelt elkezdte rángatni a
ruhadarabot, majd a tetőlécet ütésre emelve ismételten felszólította
nagybátyját a kabát átadására. Ekkor a sértett megijedt, a kabáttal együtt
kiszaladt a házból, a terhelt pedig magához vette a motoros fűrészt, és
testvérével együtt távozott.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék

Miskolci
Törvényszék

Miskolc, Dózsa
György út 4.

fszt. 28. sz.
tárgyalóterem

fk. G.L.
vádlott

életveszélyt
okozó
testi sértés bűntette

2017. május 15.

óra

Első tárgyalást tart a törvényszék annak a fiatalkorú vádlottnak az
ügyében, akivel szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt
indult büntetőeljárás.

A vádirat szerint a vádlott meglátogatta egy barátját. A családi ház udvarán
a vádlott, a barátja, és egy kiskorú ismerősük elkezdtek lövöldözni egy
légfegyverrel konzervdobozokra, és funérlemezre. Miközben a vádlott
barátja bement a házba, a vádlott észrevette a szomszéd ház hátsó oldalán
található fürdőszoba ablakán – az ablaka alatt lévő WC-ülőkére ráállva –
éppen kíváncsiságból kihajoló sértettet, akire ráfogta a fegyvert, majd azt
mondta, hogy „lelőlek”, és el is sütötte a nála lévő légfegyvert akként, hogy
a tőle 9,5 méter távolságra lévő sértett irányába célzott. A golyó a sértett a
bal váll és nyak közötti részen a testébe hatolt, sértve a tüdő felső részét,
légmellet okozva, majd végül a hátban, a gerinc mellett állt meg. Ezt
követően a vádlott elszaladt a helyszínről.

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

08:15

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487

(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
Encsi járásbíróság

G.L. vádlott

halálos
közúti
baleset
gondatlan
okozásának vétsége

2017. május 15.

9:30

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak
3860 Encs, Petőfi u.
75.

a büntetőügyét, aki 2015. október 7-én a forrói ingatlana előtt tolatás
közben a gépkocsi hátsó részével elütötte az akkor 18 hónapos kisfiát, aki
ennek következtében a gépkocsi alváza alá került. Amikor ezt észlelték, a
gyermekkel elindultak a kórházba, aki azonban olyan súlyos sérüléseket

3. tárgyalóterem

szenvedett, hogy a kórházba szállítása során elhalálozott.

Ítélethirdetés várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
Dr. K. Gy.

Előre kitervelten, aljas
indokból, különös
kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2017. 15.,
17., 24.

Fsz. 13.

2015. február 25-én a vádlott élettársával, a sértettel együtt a vádlott
édesanyjához utazott autóval, ahol a vádlott megkérte az édesanyját, hogy
menjen el otthonról, így az épületben csak a vádlott és a sértett tartózkodott.
A vádlott az ingatlanban egy konyhakéssel a sértett torka irányába szúrt, aki
védekezés közben ráfogott a kés pengéjére. Dulakodás közben a vádlott
megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett mindkét
kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt. A vádlott ezt követően egy balta

tompa végével a vérző sértett fejére ütött. A vádlott által okozott sérülések
a sértett közvetlen életveszélyes állapotát idézték elő, idejekorán érkező
szakszerű egészségügyi ellátás nélkül a sértett halálához vezettek volna.
A törvényszék a vádirat ismertetésével és a vádlott kihallgatásával kezdi meg
a bizonyítási eljárást.
Információ:

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

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
B. P. és társai

Különösen nagy
vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezelés bűntette

2017.05.15.

Fsz. 8.

9.00

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy kft. megbízásából útfelújítási
munkálatokat végeztetett több vállalkozóval, akikkel fix óradíjban állapodott
meg. Később azonban egyes vállalkozók részére olyan kifizetéseket biztosított,
amelyek messze meghaladták a már évek óta alkalmazott kölcsönösen előnyös
díjakat. 2011. december után ismét más rendszert vezetett be, ezáltal több,
mint 2012. márciusában több, mint 29 millió Ft-tal többet fizetett ki a
vállalkozók részére.
I. rendű vádlott rövid időközönként olyan intézkedéseket tett, melyek az
okszerű gazdálkodással ellentétesen egyes üzleti partnerek részére
indokolatlan előnnyel jártak, miközben a kft. vagyonát indokolatlanul
csökkentették. Szándékos tevékenységének eredményekét a kft. összesen
több, mint 82 millió Ft vagyoni hátrányt szenvedett el. A vagyoni hátrány
keletkezéséhez II. és II. r. vádlottak szándékos segítséget nyújtottak. Az ügyben
iratismertetés várható.

Információ:

Koncz Veronika
sajtótitkár
30/380-6786
konczv@nyhaza.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
Sz. F. vádlott és
14 társa

Embercsempészés
bűntette

2017. május 15., 16.,
17., 18., 19.

9.00
óra

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 magyar-szlovák, 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 nagyszámú 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 2017. május 23., 25., 26. és 29. napján
ugyancsak 9.00 órai kezdettel tárgyalást tart.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő

+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Járásbíróság
súlyos testi sértés
bűntette kísérlete

2017. május 15.

8:00

Fsz. 16. tárgyaló
A Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség két rendbeli - ebből egyik
esetben a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan
képes személy sérelmére elkövetett – súlyos testi sértés bűntettének
kísérlete miatt indított eljárást a vádlott ellen. A vádirat szerint a
székesfehérvári társasházban lakó vádlott 2015. év szeptemberében az
épület lépcsőjén lefelé haladó egyik lakótársát a hátán megrúgta, aki
ennek következtében a lépcsőn leesett és a bal karján megsérült.
A vádlott 2016. március 3-án egy másik, a lépcsőház lépcsőjén álló és a
85. életévét betöltött lakótársát lökte meg a felsőtestével nagy erővel, aki
ennek folytán az egyensúlyát elveszítette, a korlátnak esett és a jobb
vállán, felkarján és könyökén sérült meg.
Bár mindkét sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de
mindkettőjük esetében fennállt a súlyosabb sérülés kialakulásának reális
veszélye.
A vádirat szerint a vádlott a kóros elmeállapota miatt nem büntethető, így
az ügyészség a felmentését és a kényszergyógykezelésének elrendelését
indítványozta.
Információ:

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

2017. május 16.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 30.

F. Gy, és 23 társa

különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette

2017. május 16.

8.30

további
információ

A vád szerint a Fővárosi Önkormányzatok Társulása az érintett önkormányzatok
parkolási rendszerének üzemeltetésére kötött szerződést a Centrum Parkoló Kft.vel, amely alvállalkozókat vont be, majd az üzemeltetés hatékonyabbá tétele
címén az alvállalkozók újabb alvállalkozókat vettek igénybe. A vádlottak a
parkolás
gazdálkodási
rendszer
üzemeltetése
során
kiszervezett
tevékenységekkel és megrendelt szolgáltatásokkal vagyoni hátrányt okoztak a
gazdasági társaságoknak. Egyes vádlottak a parkolóautomaták takarítására,
útburkolati jelek felfestésére adott vállalkozói szerződésekhez kapcsolódóan
fiktív számlázási láncolatot alakítottak ki az adóalap jogosulatlan csökkentése
érdekében. Az ügyészség a vádlottat és 23 társát különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 51.
F. A. és 28 társa
további
információ

csalás bűntette

2017. május 16.

8.30

A vádirat szerint F. A. I. rendű vádlott 2010 végétől magasabb életszínvonalat
biztosító, rendszeres jövedelemhez jutás céljából további társak bevonásával,
magát bennfentes kapcsolatokkal rendelkező, sikeres brókernek kiadva
szándékozott kiemelkedő hozamú, kockázatmentes befektetési lehetőséget
kínálni minél több személy részére. Jogtalan haszonszerzési céllal
összehangoltan működő, piramisszerűen folyamatosan bővülő bűnszervezetet
hozott létre, melynek kizárólagos célja a vádlottakkal kapcsolatba kerülő
személyek pénzének megtévesztő módon, a vádlottak saját részére történő
megszerzése volt.
A tárgyalási napon az ügyészi perbeszéd folytatódik majd megkezdődnek a
védői perbeszédek.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 58.

P. I. és 7 társa
további
információ

jelentős kárt okozó
üzletszerűen elkövetett
csalás bűntette

2017. május 16.

8.30

A vád szerint P. I., F. Á. és dr. S. I. létrehozták az IRM Magyarország Zrt-t, amely
cégen keresztül, vádlott-társaik segítségével, ellenszolgáltatás fejében emberi
őssejteket
értékesítettek
egészségügyi
szolgáltatásként,
jellemzően
gyógyíthatatlan betegségek terápiájaként. A vádlottak az őssejt-kezeléseket azzal
ajánlották az érdeklődőknek, hogy ez az egyedüli rendelkezésre álló terápiás
módszer, ami a betegségüket gyógyíthatja. Elhallgatták azonban azt, hogy az ígért
eredményt nem tudják garantálni, sőt az orvostudomány jelenlegi állása szerint
az ígért eredmény elérését még valószínűsíteni sem lehet és a mellékhatások
ismeretlenek, illetve az őssejtek ilyen formában történő alkalmazása jogellenes.
Az ügyészség a vádlottakat 21 rendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás vádlottak kihallgatásával
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 36.

T. Cs. I. és

csalás bűntette

2017. május 16.

9.00

10 társa
további
információ

A Fővárosi Főügyészség T. Cs-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a
vádlottak terhére.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. III. emelet 306.

T. S. E. és 11
társa

számítástechnikai
rendszer elleni bűntett

2017. május 16.

8.30

további
információ

A vád szerint a vádlott és társai olyan nemzetközi bűnszervezetet hoztak létre,
amely jogtalan haszonszerzés végett labdarúgó mérkőzések eredményének
manipulatív, jogellenes befolyásolására és ezen mérkőzések eredményeire
történő fogadásokra szakosodott. A manipulációval kapcsolatban különféle
technikákat alkalmaztak és további ötleteteket, technikákat dolgoztak ki.
Számítástechnikai rendszer ellen jogtalan haszonszerzés végett elkövetett
bűntett, folytatólagosan elkövetett gazdálkodó szervezet tagjának kötelessége
megszegésére irányuló vesztegetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat
az ügyészség.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával
folytatódik.
Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. I. emelet 115

K.A.Z.

rablás bűntette és más
bűncselekmények

V.16.

11:30

A 28 éves vádlottat a Fonyódi Járásbíróság rablás bűntette és két rb. rablás
bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől
eltiltásra ítélte.
Az első fokú ítélet tényállása szerint 2016 augusztusában az ittas vádlott a
nála lévő rugóskéssel fenyegette meg a sértetteket, hogy az egyébként
ingyenes illemhely használatáért fizessenek neki. Az egyik sértett átadott 120
forintot a fenyegetések hatására, míg a másik két sértett segítséget kért egy
közelben tartózkodó árustól, pénzt azonban nem adtak.
Információ:

Dr. Vadócz Attila
sajtószóvivő
06/30 630-4367
vadocza@kaposvarit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

Miskolc, Dózsa Gy.
u. 4.

I. em. 119.
tárgyalóterem

fk.
H.L.
vádlott

tizenkettedik életévét be
nem töltött személy
sérelmére, erőszakkal
elkövetett szexuális
erőszak bűntette

2017.

08:00

május 16.

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a fiatalkorú
vádlottnak az ügyében, aki lakásotthonban bántalmazta gyermekkorú
társait.

A vádirati tényállás szerint a vádlottat 2015. májusában helyezték el egy
bentlakásos gyermekvédelmi intézmény lakásotthonában. A vádlott
lakótársaival szemben rendszeresen agresszív volt; bántalmazta, majd
azzal fenyegette meg őket, hogy amennyiben szólnak a nevelőknek, „még
többet fognak kapni”. 2015. május és 2016. február között a vádlott a
társait szexuálisan is zaklatta, többükön szexuális erőszakot követett el. A
gyerekek a vádlottnak nem mertek ellentmondani, utasításait
végrehajtották, félelmükben hónapokon keresztül a nevelőket sem
tájékoztatták a történtekről.

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék

Kazincbarckai
Járásbíróság

Fő tér 41.

IV.

O. L. I.
vádlott és
társa

tizennyolcadik
életévét
be
nem
töltött
személy
sérelmére elkövetett
kerítés bűntette és
más
bűncselekmények

2017. május 16.

08:00 óra

Tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Kazincbarcikai
Járásbíróság tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére

tárgyalóterem

elkövetett kerítés bűntette és más bűncselekmények miatt indult
büntetőügyben.

A vádirati tényállás szerint a vádlottak 2014. év elejétől 2015. májusáig
Miskolcon, egy általuk bérelt lakásban működtettek egy olyan
masszázsszalont, mely ténylegesen bordélyházként üzemelt. A terheltek
együtt készítették az árlistát, nyilvántartották a bevételeket, közösen
részesültek a haszonból, valamint mindketten tartották a kapcsolatot a
prostituáltakkal, és felügyelték őket. A 2015. májusban tartott házkutatás
során olyan, az elsőrendű vádlott tulajdonában álló laptopot foglaltak le a
nyomozóhatóság tagjai, melyen 18. életévüket be nem töltött lányokat
nyíltan szeméremsértő módon ábrázoló fényképek voltak találhatók.

Ítélethirdetés várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
H.G.T.
Encsi Járásbíróság

Encs, Petőfi u. 75.

3. tárgyalóterem

és
társa
vádlottak

bűncselekmény
elhárítására koránál
fogva korlátozottan
képes személy
sérelmére elkövetett

2017. május 16.

10:00 óra

rablás bűntette

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság annak a két
vádlottnak az ügyében, akik az I.r. vádlott édesanyját – a nyugdíj
kézbesítését követően – saját otthonában 7 Frontin gyógyszernek az
italába keverésével elkábítottak és a nála levő 100.000,- forintot elvették. A
pénzt ezután felélték cigarettára, élelmiszerre, alkoholra.

Ítélethirdetés várható.

Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

Miskolc,
Dózsa
György u. 4.

1/113.
tárgyalóterem

B.A.B.
vádlott

különös kegyetlenséggel,
védekezésre
képtelen
személy
sérelmére
elkövetett
emberölés
bűntette

2017.

09:00

május 16.

óra

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék az „arlói emberölés” - ként
ismert büntetőügyben.
A vád szerint a 21 éves elkövető 2015. szeptember 27. napján a borsod
megyei Arló településen a búcsúban szórakozott, majd együtt italozott a
67 éves sértettel. Együtt indultak haza, a vádlott az utcán olyan kegyetlenül
bántalmazta a hazafelé tartó sértettet, mely miatt az idős férfi a helyszínen
elhunyt.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
K.A. vádlott
Miskolci
Törvényszék

emberölés
kísérlete

bűntettének

2017.

8:30

május 16.

óra

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék a különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt K.A. vádlott ellen indult
Miskolc,
Dózsa
György u. 4.

büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett testvérek, a vádbeli
időszakban édesanyjukkal éltek egy lakásban Ózdon. Az esti órákban K.A.

I/127. sz.
tárgyalóterem

vádlott és fivére között vita alakult ki, melynek során a vádlott többször
arcon ütötte a sértettet. A sértett a földre került, majd felállt és a szobájába
indult. Ekkor a terhelt a testvérét ismét a földre rántotta és a hasán fekvő
sértettet testszerte ütötte és rúgta, a nyakát átölelve fojtogatta. Ezután egy
21 centiméter pengehosszúságú kést vett magához, mellyel a földön fekvő
testvérét a háta középső részén, a lapocka alatt a gerinc mellett több
alkalommal megszúrta. A lakásban tartózkodott és az eseményeket
észlelte a terhelt édesanyja, aki a fia kezéből a kést kivette, majd értesítette
a mentőket.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
Sz. F. vádlott és
14 társa

Embercsempészés
bűntette

2017. május 15., 16.,
17., 18., 19.

9.00
óra

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 magyar-szlovák, 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 nagyszámú 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 2017. május 23., 25., 26. és 29. napján
ugyancsak 9.00 órai kezdettel tárgyalást tart.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK
Szombathelyi Járásbíróság, fsz. 20. tárgyaló
vádlott
ügy tárgya
P.R.
zaklatás vétsége

Dátum
2017. május 16.

Időpont
13:15

A vádirat szerint a visszaesőnek számító vádlott 2016 májusában elköltözött
az élettársától, majd 2016. május 20. napja és november 13. napja között –
részben féltékenységéből is kifolyólag - összesen 1.601 alkalommal hívta
volt élettársát, s emellett küldött neki 1.754 SMSt, valamint 144 MMS-t is. Ezen belül a vádlott 23 alkalommal sikeresen, 211
sikertelenül éjjel hívta a sértettet, és éjjel küldött a sértettnek 324 SMS-t is.
A vádlott üzeneteiben rendszeresen fenyegette a sértettet.

Információ:

dr. Kustos Anna Zsófia
sajtótitkár
KustosA@szombathelyit.birosag.hu
0630/8488-619

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék
Fsz. 6-os tárgyaló
F.Sz. és társa

kábítószerkereskedelem
bűntette

2017. május 16.

08:00

(hatályon kívül
helyezett)
F.Sz. I. rendű vádlott több éve - legalább 2012. év eleje óta - Szlovákiából
nagy mennyiségben hozott be metamfetamint tartalmazó ún. "pico" nevű
kábítószert és azt fogyasztóknak értékesítette. A kábítószert por alakban,
leforrasztott orvosi fecskendőkben hozta be az országba.
Az I. rendű vádlott Komáromban lévő lakásának pince helyiségében a 2015.
augusztus 13. napján tartott házkutatás alkalmával a nyomozó hatóság
lefoglalt egy fecskendőt, amely metamfetamin tartalmú por állagú anyagot
tartalmazott, és amelynek bázisformában megadott tiszta hatóanyag
tartalma legalább 0,05 gramm volt.
Az első rendű vádlott 2012. augusztusától 2015. júniusáig terjedő
időszakban több fogyasztóknak adott el a fenti kábítószerből, az egyik
vásárlója részére 2014. szeptemberétől 2014. decemberéig 30 alkalommal,
összesen 15 köb metamfetamint tartalmazó "pico"-t adott el összesen
300.000 forint összegért. Egy másik rendszeres vásárlója részére 2012. év
augusztusától 2015. év márciusáig hetente 3 egység metamfetamin
tartalmú "pico’'-t értékesített 2.000 Ft/egység áron, összesen 420 egységnyi
kábítószert 840.000 forintért. A vádlott további rendszeres vásárlói legalább
560 köb „pico”-t értékesített legkevesebb 3.080.426,- forintért.
A II. rendű vádlott, aki I. rendű vádlott házában lakott, 2015. tavaszától 2015.
nyaráig ugyancsak értékesített metamfetamin tartalmú "pico” elnevezésű
kábítószert több vásárlója részére, összesen 9,3 gramm bruttó tömegű
kábítószert, legkevesebb 157.000,- forintért.
Bizonyítás

Információ:

dr. Jakabovits Péter sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-988
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK

Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Vár u. 19.
fsz. 2. sz. tárgyaló
Bf.845/2016.

I. L.

Halált okozó ittas állapotban
elkövetett járművezetés
bűntette

08:00

201
7.
máj
us
16.
2017. május
16.

A törvényszék az ügyben már tartott tárgyalást. A fenti határnapon
a szakértők meghallgatása és ítélethozatal várható.
A megállapított tényállás lényege szerint:
A vádlott 2014. november 8. napján az esti órákban H.-n, a művelődési
ház mellett lévő kocsmában szórakozott.
A művelődési házban ekkor bált rendeztek, amelyen a környező
településekről is sokan vettek részt, így a sértettek is. A vádlott a
szórakozóhelyen 21 órától fogyasztott szeszes italt, elsődlegesen sört,
másodlagosan tömény szeszes italt.
A vádlott ittas állapotában egy hirtelen ötlettől vezérelve elhatározta,
hogy a tulajdonát képező Trabant típusú személygépkocsival hazautazik
P.-ba, a családjához. A vádlott legalább 16 km-es, több községen át
haladó út megtételére vállalkozott.
A vádlott 2014. november 9. napján 03 óra 25 perc körüli időben az általa
vezetett személygépkocsival H. irányából N. irányába haladt lakott
területen kívül, éjszakai sötétség mellett. Az úton nem volt közvilágítás. A
mellékút kétirányú volt, irányonként egy-egy forgalmi sávval ellátott,
amelyeket egymástól útburkolati jel választott el. A vádlott által vezetett
gépjármű menetiránya szerinti jobb oldalon kb. 2 méter széles útpadka
volt. Ekkor borult idő volt, az aszfalt burkolatú úttest száraz volt.
A vádlott által vezetett személygépkocsi előtt, azzal egy időben és
megegyező irányban, egy csoportban, gyalogosan haladtak az úttest jobb
széléhez közel a sértettek, akik H.-ről, az ott rendezett bálról hazafelé
tartottak N.-re. A gyalogosokon az éjszakai korlátozott látási viszonyok
ellenére nem volt fényvisszaverő mellény vagy más ilyen ruházat,
láthatóságukat semmilyen más módon nem biztosították. A sértettek
közlekedésük során a KRESZ szabályait többszörösen megszegték, mert
nem az útpadkán, a menetirány szerinti baloldalon, a forgalommal
szemben, és nem egy sorban haladtak.

A vádlott a lejtős úton ittassága miatt a gépjárműve sebességét
helytelenül választotta meg, a közepes ívű balra ívelő útkanyarulatban
nem követte a kanyar ívét, letért a szilárd burkolatú úttestről és 58-62
km/óra sebességgel haladva, a letérése helyétől számítva kb. 2,9 méterre
elütötte az előtte haladó sértetteket.
A vádlott a baleset bekövetkezése után a gépjárművéből kiszállva
azonnal a súlyosan sérült sértettek segítségére sietett, újraélesztette H. É.
sértettet és megpróbálta életben tartani B. D.-né F. P. sértettet, telefonon
értesítette a mentőket.

A mért értékek alapján megállapítható, hogy a vádlott szervezetében a
cselekmény időpontjában legalább 2,23 g/l ezrelék véralkohol
koncentráció előidézésére alkalmas szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol volt, amely közepes fokú ittasságnak felel meg.
A baleset során az egyik sértett a helyszínen, míg egy másik a győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórházban elhunyt. A két sértett által elszenvedett
baleset és a bekövetkezett halál között közvetlen és egyenes ok-okozati
összefüggés állapítható meg. A baleset két további sértettje az elütés
következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett.
A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a KRESZ 4. § (1)
bekezdés c) pontjában, az 5. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban, a 25. § (1)
bekezdésében – figyelemmel a 3. § (1) bekezdés c) pontjában írtakra – és
a 26. § (4) bekezdésében írt közlekedési szabályokat.
Az elsőfokú bíróság a vádlottat halált okozó ittas állapotban elkövetett
járművezetés bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért őt 6 év börtönben
végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre, 8 év járművezetéstől
eltiltásra és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság továbbá kötelezte
a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség
megfizetésére.
Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és a védő eltérő
jogi minősítés megállapításáért és enyhítésért jelentett be fellebbezést.
Információ:

dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
Tel. 06-30-237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu

__

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Keszthelyi Járásbíróság
Keszthely, Georgikon u. 16.
K-né L.

Hamis tanúzás bűntette

2017.05.16.

9.00

Zs.és társai

A vádlott és férje 2014-ben albérletet vett ki Cserszegtomajon. Néhány
hónappal később a főbérlő elhunyt, s vád szerint a nevében, halála
után a vádlott hamis végrendeletet készített, amelyben önmagát
tünteti fel örökösnek. Az iratot a II. és a III. rendű vádlottakkal tanúként
íratta alá, cserébe 1 millió forintot ígért.
A dokumentumot 2015 januárjában a vádlott bemutatta a hagyatéki
leltár ügyében eljáró jegyzőnek, aki később feljelentést tett.
Információ:

dr. Beznicza Árpád
sajtószóvivő
0630/902-4360
BezniczaA@zalaegerszegit.birosag.hu
Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit
sajtószóvivő
0630/421-4789
BartalneMJ@zalaegerszegit.birosag.hu

2017. május 17.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
L. I.

Szexuális erőszak bűntette

2017.05.17.

09:00

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2016 novemberében L. I.
vádlottat szexuális erőszak bűntette miatt 8 év fegyházbüntetésre és 8 év
közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3
részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen

az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért illetve
enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a
vádlott 2005-ben házasodott meg és együtt nevelték, felesége korábbi
házasságából származó akkor még 4 kiskorú gyermekét Bagamérban.
2009-től a család romló anyagi helyzete miatt rendszeressé váltak a
veszekedések, amelyek néha tettlegességig fajultak. 2014 októberétől
kezdve a vádlott több alkalommal közeledett szexuálisan az akkor 16
éves nevelt lányához. A férfi a sértettet megfenyegette, ha a történtekről
szól édesanyjának vagy másnak, megöli. Ezért a sértett senkinek sem
mert szólni a vele történtekről. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 59.

S. G. és társa

további
információ

különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó
költségvetési csalás
bűntette

2017. május 17.

9.00

A vád szerint S. G. I. rendű vádlott, aki 2006 és 2010 között egyéni országgyűlési
képviselő, 2008 és 2010 között pedig a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
általános jogkörű államtitkára volt, a 2008 és 2012 közötti években megszerzett
jövedelemként
ezen
éveket
érintő
vagyonnyilatkozataiban,
illetve
adóbevallásaiban kizárólag az országgyűlési képviselői tisztségének, illetve
államtitkári megbízatásának ellátásáért kapott bevételt tüntette fel. Ezen felül
azonban az I. rendű vádlott más országban nyitott bankszámláin ismeretlen
forrásból százmillió forintnál is magasabb összeget helyezett el különböző
valutában. Később S. G. I. és K. J. II. rendű vádlottak különböző időpontokban
hamis bissau-guineai útlevelet készíttettek, amelynek felhasználásával
különböző bankfiókokban újabb számlákat nyitottak és azon jelentősebb
pénzösszegeket helyeztek el. Az ügyészség S. G. I rendű vádlott ellen többek
között különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette, míg
K. J. II. rendű vádlott ellen felbujtóként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette
miatt emelt vádat.
A tárgyalási
folytatódik.

napon

a

bizonyítási

eljárás

tanúk

meghallgatásával

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 79.

T. Gy. és 3 társa

további
információ

emberölés bűntettének
kísérlete

2017. május 17.

13.00

A vád szerint T. Gy. I. rendű, T. J. F. II. rendű és T. J. III. rendű vádlottak testvérek,
akik jó ismerősi kapcsolatban álltak B. L. IV. rendű vádlottal. Az I. rendű vádlott
1996. november elején ismeretlen okból elhatározta, hogy megöli L. Cs. sértettet,
akit mindannyian ismertek. A merényletet a II., III. és IV. rendű vádlottak
bűnsegédletével tervezte meg és hajtotta végre 1996. november 13-án este, a
budapesti Ügetőn. Az I. rendű vádlott, mialatt társai a helyszínt figyeléssel és a
menekülést lehetővé tevő gépkocsikkal biztosították, 22-24 méter távolságból
egy lőfegyverből négy célzott lövést adott le a sértettre, akit háromszor eltalált.
L. Cs. ezt követően bemenekült az egyik istállóba, majd a kiérkező mentők
kórházba szállították. A sértett 8 napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket
szenvedett, szakszerű orvosi ellátás nélkül halála bekövetkezett volna. A Fővárosi
Főügyészség T. Gy. I. rendű vádlottat előre kitervelten elkövetett emberölés
bűntettének kísérletével, míg a II., III. és IV. rendű vádlottakat bűnsegédként előre
kitervelten elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás szakértő és tanú meghallgatásával
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 58.

P. I. és 7 társa
további
információ

jelentős kárt okozó
üzletszerűen elkövetett
csalás bűntette

2017. május 17.

8.30

A vád szerint P. I., F. Á. és dr. S. I. létrehozták az IRM Magyarország Zrt-t, amely
cégen keresztül, vádlott-társaik segítségével, ellenszolgáltatás fejében emberi
őssejteket
értékesítettek
egészségügyi
szolgáltatásként,
jellemzően
gyógyíthatatlan betegségek terápiájaként. A vádlottak az őssejt-kezeléseket azzal

ajánlották az érdeklődőknek, hogy ez az egyedüli rendelkezésre álló terápiás
módszer, ami a betegségüket gyógyíthatja. Elhallgatták azonban azt, hogy az ígért
eredményt nem tudják garantálni, sőt az orvostudomány jelenlegi állása szerint
az ígért eredmény elérését még valószínűsíteni sem lehet és a mellékhatások
ismeretlenek, illetve az őssejtek ilyen formában történő alkalmazása jogellenes.
Az ügyészség a vádlottakat 21 rendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás bűntettével vádolja.
A tárgyalási
folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

napon

a

bizonyítási

eljárás

tanúk

meghallgatásával

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 14.
alperes: Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság
Médiatanácsa
felperes: Klubrádió
Szolgáltató Kft.
további
információ

13.30
kártérítés

2017. május 17.

A Klubrádió keresetében kéri, hogy a bíróság kötelezze több mint egymilliárd
forint kártérítés megfizetésére az MNHH Médiatanácsát. A kártérítés összege a
médiaszolgáltatási és frekvenciahasználati díjból és járulékaiból, a megfizetett
ÁFÁ-ból, az elmaradt vagyoni előnyből és nem vagyoni kártérítésből áll. A felperes
szerint az alperes több alkalommal tanúsított olyan jogsértő magatartást a
Klubrádió
két
budapesti
frekvencián
nyújtott
médiaszolgáltatási
tevékenységével, illetve a frekvencia pályázattal kapcsolatban, amellyel kárt
okozott számára, a jó hírnevét éveken át folyamatosan megsértette.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK
Gyulai Járásbíróság 4.B.333/2016. számú büntetőügy

H. B. vádlott

Halálos közúti
baleset gondatlan
okozásának vétsége

Tárgyalás időpontja:

08 óra 30 perc

2017. május 17.

Első tárgyalás

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a gépjárművezető oktatóként dolgozó
vádlott 2016. június 3-án este autójával oktatást végzett. A gépkocsit Okány irányából
Kisnyék felé a tanuló vezette, de a KRESZ alapján a mellette ülő vádlott minősült a
gépkocsi vezetőjének. Amikor utolértek egy lassú tempóban haladó gépkocsit és az
általa kísért lovasfogatot, a vádlott annak ellenére előzni kezdte a járműveket, hogy
szemből a sértett gépkocsija közlekedett. A vádlott autója összeütközött a szemből
érkező sértett gépkocsijával, majd az ütközés erejétől az általa előzött lovas fogatnak
és a fogatot húzó lónak vágódott. A baleset következtében a sértett olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott. A vádlott és tanulója 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.

Inform
áció

dr. Marton Erika
sajtószóvivő
06 66/562-200
06 30/502-3467
sajto@gyulait.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék

Kazincbarckai
Járásbíróság

Fő tér 41.

II.
tárgyalóterem

Sz. Zs.
vádlott

halált okozó ittas
állapotban elkövetett
járművezetés bűntette

2017. május 17.

13:00 óra

Folytatja a bizonyítást a Kazincbarcikai Járásbíróság a halált okozó ittas
állapotban elkövetett járművezetés bűntette miatt indult büntetőügyben.

A vádirat értelmében a vádlott születésnapi ünnepségen vett részt
családtagjai körében, melynek során alkoholt fogyasztott. A jelenlévők egy
sportautó hangjára lettek figyelmesek, ezért úgy döntöttek, hogy
elmennek azt megnézni. A vádlott mellett négy személy utazott az
autóban. Egy rövid szakaszon követték a járművet, majd visszafordultak. A
vádlott az autót szeszes italtól befolyásolt állapotban vezette akként, hogy

a vizes felületű gödrös, kátyús úton nem az útvonal vezetésének, és az út
burkolatának megfelelően választotta meg járműve sebességét. A fenti
körülmények következtében a gépkocsival fékezés nélkül haladó terhelt a
jobb oldali útpadkán keresztül átrepült a patakmeder felett, majd a
gépkocsi jobb oldali belső sarok részében nekiütközött a patakmeder túlsó
oldalának. Az ütközést követően oldalirányban megpördült, és a patak
után, az úttest jobb oldala melletti füves területen állt meg. A gépjárműben
hátul helyet foglaló két sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
A hátsó ülésen ülő másik sértett, és a vádlott 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket szenvedett, míg a gépjármű első ülésén utasként tartózkodó
néhai sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét
vesztette.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

Miskolc,
Dózsa
György u. 4.

Fsz./26.
tárgyalóterem

L.G. vádlott

halált okozó testi sértés
bűntette

2017.

08:00

május 17.

óra

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék a halált okozó testi sértés
bűntette miatt indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint 2015 júniusában a hajnali órákban az I. r.
vádlott és fiatalkorú társa az ajtót berúgva bementek az általuk jól ismert
78 éves sértett házába, ahol az ágyban fekvő idős asszonytól pénzt
követeltek, majd mindketten bántalmazni kezdték. A sértett a földre esett,
azonban a vádlottak addig ütötték, amíg az eszméletét vesztette.
Hozzátartozói másnap a szoba kövezetén fekve találták meg a
magatehetetlen állapotban, kórházba szállítottak, azonban a szakszerű
orvosi ellátás ellenére belehalt sérüléseibe.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Járásbíróság

K.J. vádlott

Miskolc,
Dózsa
György út 4.

fszt. 12.
tárgyalóterem

más
akaratnyilvánításra
képtelen
állapotát
felhasználva elkövetett
szexuális
erőszak
bűntette
és
más
bűncselekmények

2017. május 17.

14:30

A tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítást a Miskolci Járásbíróság
annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben más akaratnyilvánításra
képtelen állapotát felhasználva elkövetett szexuális erőszak bűntette és
más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlott az éjjeli órákban bement a
sértett és barátja kulcsra nem zárt családi házába, akik akkor a
hálószobában aludtak. A vádlott a sértett mellé feküdt az ágyba, majd nemi
szervét a kezébe helyezte. Amikor a sértett felébredt, kiabálni kezdett, mire
a sértett barátja kizavarta a házból a vádlottat. A sértett miután elmesélte a
történteket a barátjának, ideges lett, és követte a vádlottat. Amikor utána
kiabált, hogy „takarodjon”, a vádlott egy 12 cm pengehosszúságú kést vett
elő, és azzal fenyegetőzött. Ezt követően a sértett közölte a vádlottal, hogy
kihívja a rendőrséget, mire a terhelt távozott a helyszínről.

Ítélethirdetés várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
Dr. K. Gy.

Előre kitervelten, aljas
indokból, különös
kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2017. 15.,
17., 24.

Fsz. 13.

2015. február 25-én a vádlott élettársával, a sértettel együtt a vádlott
édesanyjához utazott autóval, ahol a vádlott megkérte az édesanyját, hogy
menjen el otthonról, így az épületben csak a vádlott és a sértett tartózkodott.
A vádlott az ingatlanban egy konyhakéssel a sértett torka irányába szúrt, aki
védekezés közben ráfogott a kés pengéjére. Dulakodás közben a vádlott
megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett mindkét
kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt. A vádlott ezt követően egy balta
tompa végével a vérző sértett fejére ütött. A vádlott által okozott sérülések
a sértett közvetlen életveszélyes állapotát idézték elő, idejekorán érkező
szakszerű egészségügyi ellátás nélkül a sértett halálához vezettek volna.
A törvényszék a vádirat ismertetésével és a vádlott kihallgatásával kezdi meg
a bizonyítási eljárást.
Információ:

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

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
Sz. Zs.

Számviteli rend
megsértésének bűntette

2017.05.17.

I/23.

8.30

A vádlott a 2014. évi országgyűlési választásokkal kapcsolatban jelentős
állami támogatásban részesült. Az Állami Számvevőszék ellenőrzést indított
a pénzeszközök elszámolása miatt. A vádlott az egyéni képviselőjelöltjeitől
nem követelte meg az általuk felhasznált kampánypénzek kapcsán olyan
iratok elkészítését és benyújtását, amelyek alapján megállapítható lett volna,
hogy a pénzösszeget a kampánytevékenységgel összefüggő kiadásokra
fordították-e.
Az ügyben tanúk kihallgatása várható.
Információ:

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

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)

D. L.

Nyereségvágyból, különös
kegyetlenséggel elkövetett
emberölés bűntette

2017.05.17.

Fsz. 7.

9.00

A vádirat szerint a vádlott 2007. április 6-án a késő esti órákban Debrecen belterületén csavargott,
és amikor a sértett házának közelébe ért, elhatározta, hogy az általa egyedülállónak megismert
sértettől fog pénzt, vagy egyéb értéket szerezni. A telek kerítését képező OSB lapokat
megbontotta, majd a sértett lakrészének ablakán benézve látta, hogy a sértett a házban egyedül
tartózkodik, és ébren van, majd az építési területén lévő szerszámosból magához vett egy
feszítővasat. A sértett bejárati ajtaja nem volt kulcsra zárva, így a vádlott akadálytalanul jutott be
a házba, ahol a sértett a zajokra felült. Ekkor a vádlott a feszítővassal a sértett fejét megütötte,
amitől ő az ágyon hanyatt esett, majd több alkalommal ütötte a sértett arcát, fejét.
Ezt követően a vádlott a sértett felső testére ülve, alkarjával a sértett nyakát leszorította, így olyan
gégesérüléseket okozott, amely B. I. sértett azonnali halálát eredményezte.
A bíróság a bizonyítási eljárást tanú kihallgatással folytatja.

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
12.B.51/2017
K. S.

jelentős mennyiségű
kábítószerre, forgalomba
hozatallal elkövetett
kábítószer
kereskedelem bűntettének
kísérlete

2017.
05.17.

8.45

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi élettársával, albérlőként használt
egy pécsi a lakást, ahová ismeretlen személytől megszerzett nagyobb
mennyiségű kábítószert vitt a vádlott.
A kábítószert a vádlott a lakás konyhájában, a hűtőszekrény felső részén
tárolta. A vádlott egyik ismerőse, 2016. február 26. napján megjelent a
abban a lakásban és a nagyszobában az asztalnál ülve a vádlott jelenléte
mellett egy porcelán tányéron műanyag lapkával a por állagú kábítószer
fogyasztás előtti porciózását végezte, amikor a nyomozó hatóság tagjai
tetten érték őket.
A vádlott ikertestvére egy másik pécsi lakás használatára kötött
szerződést. A lakás kulcsaival azonban a vádlott rendelkezett, mivel
ikertestvére tartósan Németországban él, így a lakást napi életvitel szinten
nem használta. A lakással valójában a vádlott rendelkezett.
A vádlott ismeretlen személytől nagyobb mennyiségű paszta állagú és
tabletta formájú kábítószer birtokába jutott és tárolt a testvére által bérelt
lakás konyhájában lévő hűtőszekrény mélyhűtő részében. A közel 10 kg
tömegű kábítószer fogyasztókhoz juttatására a vádlott már nem tudott

sort keríteni, mivel 2016. február 26. napján a nyomozó hatóság tagjai a
lakásban házkutatást tartottak és a kábítószert lefoglalták.
A bíróság a tárgyalást megkezdi.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
Sz. F. vádlott és
14 társa

Embercsempészés
bűntette

2017. május 15., 16.,
17., 18., 19.

9.00
óra

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 magyar-szlovák, 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 nagyszámú 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 2017. május 23., 25., 26. és 29. napján
ugyancsak 9.00 órai kezdettel tárgyalást tart.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Törvényszék
közgyűlési határozat

2017. május 17.

14:00

Zichy liget 10. 252. tárgyaló
Huszonkilenc felperes indított pert a lakásszövetkezet alperessel
szemben a 2016. április 21-i küldöttgyűlésen meghozott összesen 34
határozat hatályon kívül helyezése érdekében. Álláspontjuk szerint a
küldöttgyűlés összehívása nem volt szabályszerű, a megyei napilapban
közzétett hirdetmény olvashatatlan volt és a szövetkezet a hirdetmény
útján való összehívás jogát egyébként is visszaélésszerűen,
rendeltetésellenesen gyakorolta. Másodlagosan, 19 határozat esetében
azt állították, hogy azok jogszabályba ütköznek, illetve lényegesen sértik a
kisebbség jogos érdekeit. Az alperes védekezésében valamennyi kereseti
érvelést vitat.
Információ:

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

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló

31.B.161/2014.

csalás bűntette és
más bűncselekmény

2017.05.17.

09.00

Folytatólagos tárgyalás
A vád szerint I. r. vádlott 2006 és 2008 között egy kft. élén állt vezető
tisztségviselőként, majd 2008 januárjától az általa betöltött pozíciót II. r.
vádlott vette át, azonban a háttérből továbbra is I. r. vádlott irányította a
cég ügyeit.
2011-ben, amikor is a kft. felszámolási eljárás alá került, 28 hitelező
jelentette be igényét több mint 200 millió forint értékben.
A felszámolási eljárást megelőzően a cég gazdálkodása nem volt ésszerű,
a vádlottak megtévesztették üzleti partnereiket, emellett I. r. vádlott a kft.
pénztárából több alkalommal felvett összesen 46.500.000,- forintot,
amelyet nem fizetett vissza a cégnek. II. r. vádlott saját bankszámlájára
több mint 18 millió forintot utalt, amelyből közel 15 millió forinttal nem
tudott a későbbiekben elszámolni.
Az ügyészség a vádlottakat csalás bűntettével és jelentős értékre
elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja.
A tárgyaláson a vádlottak és a tanúk kihallgatása, esetlegesen ítélethozatal
várható.
Információ:

Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu

Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu

Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 5. tárgyaló

257/2016.

2017.05.17.

csoportosan elkövetett
kifosztás bűntettének
kísérlete

13.00

Folytatólagos tárgyalás
A vád szerint a vádlottak egy tudatosan kiválasztott időskorú személy
lakását keresték fel abból a célból, hogy figyelmét - különböző ürügyekre
hivatkozással - eltereljék, és a lakóingatlanból könnyen mozdítható
értéktárgyakat tulajdonítsanak el.
A sértett lakása kamerákkal volt felszerelve, így a felvételek visszanézését
követően a sértett családja észlelte a cselekményt.
Az ügyészség I. r., II. r. és III. r. vádlottakat csoportosan elkövetett kifosztás
bűntettének kísérletével vádolja.
A tárgyaláson a vádlottak kihallgatása, a szakértő meghallgatása,
esetlegesen ítélethozatal várható.

Információ:

Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu

Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
Tiszafüredi Járásbíróság épülete Fszt. 9. számú tárgyalóterem
B.J. és
társa

94

jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények

2017. május 17.

9.00

A Karcagi Járásbíróságon B.J. és 94 társa ellen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt
indult büntetőügyet, mint ismeretes a Tiszafüredi Járásbíróság egy, az ügyre
kirendelt bírája a Tiszafüredi Járásbíróságon tárgyalja. A kirendelésre a
Karcagi Járásbíróság jelentős leterheltsége miatt került sor.

A 2017. május 17-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson előreláthatóan
vádlottak és tanúk kihallgatására kerül majd sor.

Információ:

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK
Szombathelyi Járásbíróság, fsz. 22. tárgyaló
vádlott
ügy tárgya
O.R. + társa
kifosztás bűntette

Dátum
2017. május 17.

Időpont
08:30

A vádirat 1. tényállási pontja szerint II. r. vádlott 2016. tavaszán tudomást
szerzett arról, hogy a sértett
a házában nagyobb összegű készpénzt tart, majd az információt
megosztotta I. r. vádlottal is, ezt követően pedig a vádlottak elhatározták,
hogy a 83 éves, szívbeteg és nagyothalló sértett által otthon tartott
készpénzt – kihasználva a sértett állapotát – jogtalanul eltulajdonítják. Erre
több sikertelen próbálkozásuk is volt, amikor II.r. vádlott az I.r. vádlottat
autóval a házhoz szállította, ahol I.r. vádlott a „vízügy” alkalmazottjának adta
ki magát, és így jutott be a sértetthez, azonban az eltulajdonításra nem
került sor.
-*-*-*-*-*A vádirat 2. tényállási pontja szerint az I. r. vádlott kivette a sértett kezéből
az előző tényállás sértettjének Samsung E1150 típusú mobiltelefont, majd
azt kettétörte.
A sértett erre elővette a saját mobiltelefonját, melyen tárcsázni kezdte a
rendőrséget, azonban I. r. vádlott a sértettet lökdösni, a ruházatát rángatni
kezdte, majd a kialakult
dulakodás során erőszakkal elvette sértett Samsung E2530 típusú
mobiltelefonját is, és azt is összetörte. A sértettek végül az időközben a
házhoz érkező ételfutártól – a zárt ajtón keresztül – kértek
segítséget, aki értesítette a rendőrséget, a kiérkező rendőrök pedig
előállították a vádlottat.
Információ:

dr. Kustos Anna Zsófia
sajtótitkár
KustosA@szombathelyit.birosag.hu
0630/8488-619

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló
T. S.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. május 17.,
19.

08:00

2016. 09. 10. napján az esti órákban S. J. fiával ifj. S. J-el és többi családtagjával
T-án S. Á. melletti parkosított területen egy padnál tartózkodott. S. E. és K. I.
élettársi kapcsolatából másfél hónappal korábban született gyermek születését
ünnepelték. A társaság férfi tagjai szeszes italt fogyasztottak.

Ugyanezen a területen egy másik padon italozott A. Cs. és N. L., akik odamentek
S. J-hez. N. L. először kezet fogott ifj. S. J-el, ezután ifj. S. J. megütötte N. L-t, aki
a földre került. A két társaság között szóváltásra került sor és dulakodni,
verekedni kezdtek. A parkban italozó, veszekedő személyek magatartása miatt
a környéken lakók a rendőrséget is értesítették.

A két társaságtól függetlenül egy másik padon ült T. S. vádlott, aki A. Cs. és N. L.
jó ismerőse, de ismeri a S. családot is. Odalépett S. J-hez és a társasághoz
tartozó K. I. sértettet egy ízben ököllel, szemből, nagy erővel a felső ajkánál
megütötte. Az ütés erejétől a sértett tehetetlenül hanyatt esett és a fejét a
betonba ütötte, eszméletét elveszítette. A vádlott ezt követően elszaladt.

A vádlott ökölvívó, ezért a küzdősportban jártassággal rendelkezik.
A vádlott ütése és az ütés miatti elesés következtében K. I. sértett bal oldali
homloktáji keményburok alatti vérömlenyt, lágyagyburki vérzést, agyvizenyőt,
felső állcsont és nyakszirtcsont jobb oldali törését, fej horzsolt sebét szenvedte
el. A koponyaűri sérülések következményeként életveszélyes állapot alakult ki,
amely a sértett kórházi kezelése, megfigyelése alatt szűnt meg.

Első tárgyalás: bizonyítás felvételtől függően, perbeszédek, ítélet.
Információ:

dr. Jakabovits Péter sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-988
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

2017. május 18.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
K. Z.

Költségvetési csalás
bűntette

2017.05.18.

10:00

Az első fokon eljárt Miskolci Járásbíróság 2016 júniusában K. Z. vádlottat
költségvetési csalás bűntette miatt 360.000.- Ft. pénzbüntetésre ítélte. A
vádlott ügyvezetőségével működő Kft-vel szemben 659.568.-Ft
vagyonelkobzást rendelt el. A másodfokon eljárt Miskolci Törvényszék
2017 januárjában az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és
törvényes vád hiányában az eljárást megszüntette. Az ügyész hatályon
kívül helyezés és új eljárás érdekében fellebbezett. A bíróság által
megállapított tényállás szerint a vádlott egy mezőkövesdi székhelyű
gumikereskedelemmel és javítással foglalkozó Kft. ügyvezetője volt. A

vádlott 2010 és 2013 között Németországból nagy mennyiségben
vásárolt saját célra gumiabroncsot másik két gazdasági társaság
nevében. Ezekben a cégekben azonban tisztséget nem töltött be,
semmilyen jogviszonyban nem állt velük nem hatalmazták fel szerződés
kötésére. A vádlottak megkötésekor felhasználta ezeknek a cégeknek a
közösségi adószámát, a cégek nevében átvette a megvásárolt
gumiabroncsokról szóló számlákat. Az egyik Kft nevében 76.966.000.-Ft, a
másik Kft nevében 99.053.000.-Ft. értékű beszerzés történt. A vádlott a
termékeket saját cége telephelyein tárolta. Az érintett két gazdasági
társaság könyvelésében, mivel a vásárlásokról nem tudtak, így a
közösségi beszerzések nem is szerepeltek. Ugyanakkor a vádlott saját
Kft-jének könyvelésében és adóbevallásaiban sem szerepelhettek a
jelzett számlák. A gumiabroncs környezetvédelmi termékdíj köteles
termék, azonban a vádlott, sem mint magánszemély, sem a cége
nevében nem készített erre vonatkozó bevallást. A NAV a vádlottat az
érintett időszakra környezetvédelmi termékdíjra vonatkozóan, ÁFA-t és
személyi jövedelemadót érintően összesen 97.066.408.-Ft adókülönbözet
megfizetésére kötelezte. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
Budapest Környéki Törvényszék – V./524.
Ügyszám:

Ügy:

17.B.111/2016

kiskorú
veszélyeztetésének,
valamint életveszélyt
okozó testi sértés
kísérletének bűntette

ÍTÉLET VÁRHATÓ!

2017. 05.18.

10:00 óra

Vádirati tényállás:

A vádlott élettársával és két kiskorú gyermekével élt egy dunakeszi lakásban. A
családfő 2014 őszétől italozni kezdett, agresszívvá vált és a családtagjait
terrorizálta. A szülői felügyelete, nevelése és gondozása alatt álló kk. fiát többször
bántalmazta, melynek esetenként szemtanúja volt lánya is. Álmukból
felébresztette a kk. sértetteket és kiabált velük. A kislányt szóban az otthonukban
és a kollégiumban telefonon is fenyegette "megöllek", "agyonverlek", különböző
szituációkban combon rúgta, arcul ütötte, lökdöste a lépcsőházban és durván
szidalmazta. A kisfiút többször ledobta az ágyról, hátba vágta, ok nélkül ütötte. A
gyermekek több alkalommal kényszerültek az éjszakát édesanyjuk barátnőjénél
tölteni. A cselekmény elkövetésének idején 2015. február 7-én az állomás felé
tartott a kk. lány és az ittas állapotban lévő apa. A vádlott a fent említett módon
szidalmazta, rángatta a gyereket a kabátjánál fogva és két alkalommal is a járdáról
az úttestre, az autók elé lökte. A hazafelé vezető úton, immár az anya jelenlétében
is az útra lökte lányát, élettársával is kiabált, lökdöste, majd megfenyegette az
asszonyt, hogy lefejeli és megrugdossa.

Információ:

Gyimesi Kinga
sajtótitkár
Budapest Környéki Törvényszék
70/371-1410
E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
Honlap: www.birosag.hu

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Széchenyi u. 9. I/123
Vádlottak:
B. 591/2013

Emberölés bűntette

I.r. id. B. F.

2017.05.18.

08.30

II.r. ifj. B. F.

2017.05.19.

08.30

Tárgyalás- iratismertetés, perbeszédek

A Debreceni Ítélőtáblánál a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványozta a
perújítást. A vádhatóság szerint „új és perdöntő bizonyítékokat” sikerült
beszerezni a perújítási nyomozás során. A táblabíróság szeptemberben
alaposnak találta az indítványt, így megismételt eljárásra kötelezte a
törvényszéket. A Debreceni Ítélőtábla indoklásában kiemelte, a bíróságnak most
azt kell megállapítania, hogy mennyire helyállóak a beszerzett új bizonyítékok és
megdőlhet-e az a korábbi álláspont, miszerint nem bizonyítható, hogy id. és ifj. B.
F. követte el a bűncselekményt.
Mint ismert, a bűncselekmény még 1999 márciusában történt Újszentmargitán. A
sértettre álmából felriasztva támadtak rá és – a vád szerint betonvassal - olyan
brutálisan bántalmazták, hogy életét vesztette. Másnap egy arra járó vette észre
az udvaron fekvő férfit, orvost azonban már hiába hívott hozzá. A férfi lakóházáról
egy 3.000 forint értékű tetőantenna tűnt el.
A perújítási nyomozás során új tanúk és szakértők kerültek képbe, új tárgyi
bizonyíték került elő, illetve titkos adatszerzés útján is jutott új információ a
nyomozóhatóság birtokába. A Debreceni Törvényszéknek most ezeket az okirati
– szakértői és személyi bizonyítékokat kell górcső alá vennie.
Az ügy kronológiája röviden:
1999. március 4.
Emberölés Újszentmargitán
2000. április
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádiratot nyújtott be id. és ifj. B. F. ellen
társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt a Debreceni
Törvényszékre. Az ügyben a III.r. vádlott id. B. F. felesége, a IV.r. ifj. B. F. élettársa,
őket bűnpártolással vádolta meg az ügyészség.
2002. március
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kihirdeti elsőfokú ítéletét:
I.r. id. B. F. és II.r. ifj. B. F. bűnös társtettesként, nyereségvágyból elkövetett
emberölés bűntettében; III.r. B. F.-Né és IV.r. Á. E. bűnös emberöléssel
kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettében. A büntetések: I.r. 15 év
fegyház, II.r. 13 év fegyház, III.r. 10 hónap börtön 2 évre felfüggesztve, IV.r. 6
hónap börtön 2 évre felfüggesztve.
2003. szeptember
A Szegedi Ítélőtábla másodfokú végzése: hatályon kívül helyezte az elsőfokú
ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot.
2005. január
Id. és ifj. B. F. előzetes fogvatartásból házi őrizetbe kerül. A későbbi (2006)
keresetlevél szerint Id. B. F. 2127 napot, ifj. B. F. 2138 napot töltött előzetesben.
2005. július

A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a megismételt elsőfokú eljárásban meghozta
ítéletét, bizonyítottság hiányában felmentette id. és ifj. B. F.-et a társtettesként,
nyereségvágyból elkövetett emberölés, a III. és IV.r. vádlottat pedig a bűnpártolás
vádja alól.
2006. április
A Debreceni Ítélőtábla másodfokú végzése: helybenhagyta a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság felmentő határozatát.
2006. június
Id. és ifj. B. F. polgári pert indított a Magyar Állam ellen. Keresetlevelükben
kártalanítás címén 50-50 millió forintról nyilatkoztak. Az indokok többek között:
az emberi méltóság és a jó hírnév sérelme, lelki megpróbáltatások, elmaradt
jövedelem.
2007. január/február
A felek megegyeztek a kártalanításról, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzésben
rögzítette a megállapodást, miszerint id. B. F. 20 millió, ifj. B. F. 25 millió forint
kártalanítást kaphat.
2012. március
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási nyomozást rendelt el az ügyben,
amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság folytatott le.
2013. július
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítványt nyújtott be a
Debreceni Ítélőtáblára.
2013. szeptember
A Debreceni Ítélőtábla elrendelte a perújítást és a Debreceni Törvényszéket jelölte
ki az eljárás lefolytatására.
Információ:

Tatár Timea sajtószóvivő, Debreceni Törvényszék 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, Debreceni Törvényszék 36/30
327 0464
sajto@debrecenit.birosag.hu, +36 52 526 755

EGRI TÖRVÉNYSZÉK

Egri Törvényszék
3300 Eger, Hatvanasezred utca 1. szám 3. számú épület földszint 06. tárgyaló
Vádlottak:

Emberölés bűntette

O. L. és két társa

2017. május

09 óra

18.

A Heves Megyei Főügyészség a vádlottakat nyereségvágyból és különös
kegyetlenséggel

elkövetett

emberölés

bűntettével

vádolja,

mely

cselekményt az I. rendű és a III. rendű vádlottak bűnsegédként követték el.
A vádirati tényállás szerint az anyagi nehézségekkel küzdő, állandó
munkahellyel és rendszeres jövedelemmel nem rendelkező I. rendű vádlott
eltervezte, hogy a sértettet, akit korábbról ismert, kirabolja. Az I. rendű
vádlott tudta, hogy a sértett egyedül él, valamint arany ékszerekkel és
készpénzzel rendelkezik.
2012. október 13-án az ittas állapotban lévő I. rendű vádlott találkozott a II.
rendű és a III. rendű vádlottakkal, akikkel – az I. rendű vádlott által korábban
eltervezettek szerint – értékek megszerzése érdekében a sértett kisnánai
ingatlanához ment. A vádlottak a lakattal zárt kertkapun átmásztak, majd a
sértett által lakott házba bementek. A sértett ártalmatlanná tétele
érdekében a II. rendű vádlott magához vett egy 4 cm körüli átmérőjű, rúd
alakú, karószerű eszközt.
A vádlottak érkezésére a 78 éves sértett felébredt, és a hálószobából kiment
a nappaliba. Ekkor a II. rendű vádlott a másik két vádlott jelenlétében a
sértettre támadt, a nála lévő rúdszerű eszközzel brutális módon,
kíméletlenül, több nagy erejű ütést mért a sértett fejére, majd a földre került
sértettet megtaposta. A sértett ártalmatlanítását követően a vádlottak a
lakóépület helyiségeit átkutatták. A vádlottak a sértettől összesen 302.000,forint értékű arany ékszert, pontosan meg nem határozható összegű
készpénzt, valamint a sértett személyes okmányait tulajdonították el. Ezt
követően a vádlottak az erősen vérző, haldokló sértettet a nappali

padlózatán hagyták, az épület bejárati ajtaját rázárták, és a kulcsokat
magukkal vitték.
A sértett a sérülések elszenvedését követően még több tízperces
időtartamon

keresztül

élt,

mely

időszak

alatt

az

élet

kioltásával

természetszerűen velejáró szenvedést meghaladó fájdalmakat és kínokat
élt át. A sértett sérülései az élettel összeegyeztethetetlen súlyossági fokúak
voltak. A sértett életét azonnali orvosi segítség sem menthette volna meg.
Folytatólagos tárgyalás.
Információ:

Dr. Puskás Csilla sajtótitkár
+36-30-577-8419
puskascsilla@egrit.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 51.

F. A. és 28 társa

további
információ

csalás bűntette

2017. május 18.

A vádirat szerint F. A. I. rendű vádlott 2010 végétől magasabb életszínvonalat
biztosító, rendszeres jövedelemhez jutás céljából további társak bevonásával,
magát bennfentes kapcsolatokkal rendelkező, sikeres brókernek kiadva
szándékozott kiemelkedő hozamú, kockázatmentes befektetési lehetőséget
kínálni minél több személy részére. Jogtalan haszonszerzési céllal összehangoltan
működő, piramisszerűen folyamatosan bővülő bűnszervezetet hozott létre,
melynek kizárólagos célja a vádlottakkal kapcsolatba kerülő személyek pénzének
megtévesztő módon, a vádlottak saját részére történő megszerzése volt.
A tárgyalási napon védői perbeszédek hangzanak el.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

8.30

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. I. emelet 22.

alperes: Nemzeti
Erőforrás Minisztérium
és társa

13.00
2017. május 18.

személyiségi jog
felperes: Esélyt a
megsértése
Hátrányos Helyzetű
Gyerekeknek Alapítvány
további
információ

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány felperes 2009-ben kelt
keresetében azt kérte a bíróságtól, hogy állapítsa meg: az alperesek fennálló
törvényi kötelezettségük elmulasztásával fenntartják a cigány gyerekek iskola,
iskolaegység és osztályszintű jogellenes elkülönítését a nem cigány gyerekektől, a
2003-2004-es tanévtől. A felperes továbbá azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az
I. rendű alperest ötvenmillió forint közérdekű bírság megfizetésére, valamint
kötelezze az alpereseket a jogsértés abbahagyására és a jogsértő helyzet
megszüntetésére az illetékes államigazgatási hivatalok előtt eljárások
megindításával, munkaterv előírásával és a költségvetési fedezet biztosításával.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 58.

P. I. és 7 társa

további
információ

jelentős kárt okozó
üzletszerűen
elkövetett csalás
bűntette

2017. május 18.

8.30

A vád szerint P. I., F. Á. és dr. S. I. létrehozták az IRM Magyarország Zrt-t, amely
cégen keresztül, vádlott-társaik segítségével, ellenszolgáltatás fejében emberi
őssejteket
értékesítettek
egészségügyi
szolgáltatásként,
jellemzően
gyógyíthatatlan betegségek terápiájaként. A vádlottak az őssejt-kezeléseket azzal
ajánlották az érdeklődőknek, hogy ez az egyedüli rendelkezésre álló terápiás
módszer, ami a betegségüket gyógyíthatja. Elhallgatták azonban azt, hogy az ígért
eredményt nem tudják garantálni, sőt az orvostudomány jelenlegi állása szerint az
ígért eredmény elérését még valószínűsíteni sem lehet és a mellékhatások
ismeretlenek, illetve az őssejtek ilyen formában történő alkalmazása jogellenes. Az
ügyészség a vádlottakat 21 rendbeli jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett
csalás bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 36.

T. Cs. I. és

csalás bűntette

2017. május 18.

9.00

10 társa
további
információ

A Fővárosi Főügyészség T. Cs-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a
vádlottak terhére.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. III. emelet 306.

T. S. E. és 11
társa

számítástechnikai rendszer
elleni bűntett

2017. május 18.

8.30

további
információ

A vád szerint a vádlott és társai olyan nemzetközi bűnszervezetet hoztak létre,
amely jogtalan haszonszerzés végett labdarúgó mérkőzések eredményének
manipulatív, jogellenes befolyásolására és ezen mérkőzések eredményeire
történő fogadásokra szakosodott. A manipulációval kapcsolatban különféle
technikákat alkalmaztak és további ötleteteket, technikákat dolgoztak ki.
Számítástechnikai rendszer ellen jogtalan haszonszerzés végett elkövetett bűntett,
folytatólagosan elkövetett gazdálkodó szervezet tagjának kötelessége
megszegésére irányuló vesztegetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az
ügyészség.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.
Eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék

Információ:

Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796

Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

K.I. vádlott
és társa

Miskolc, Dózsa
György út 4.

nevelése alatt álló,
tizenkettedik
életévét be nem
töltött személy
sérelmére,
erőszakkal
elkövetett erőszakos
közösülés bűntette

2017. május 18.

08:00 óra

I. em. 119.
tárgyalóterem

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azoknak a vádlottaknak az
ügyében, akikkel szemben nevelése alatt álló, tizenkettedik életévét be
nem töltött személy sérelmére, erőszakkal elkövetett erőszakos közösülés
bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás.

A vádiratban foglalt tényállás szerint a vádlottak házastársak. Az I. r. vádlott
2007-ben szabadult bv. intézetből, majd hazaköltözött családjához, ahol
házastársával közösen nevelték 7 közös gyermeküket. 2009-től 2012.
májusig a vádlott 4 lányát – akik nem töltötték be a 12. életévüket –
rendszeresen, hetente több alkalommal úgy kényszerítette közösülésre,
illetőleg fajtalanság eltűrésére, hogy amíg egyik lányát behívta a szobájába,
addig a II. r. vádlott a többi gyermekkel más helyiségben tartózkodott, vagy
elment velük sétálni. A II. r. vádlotthoz nem tudtak a sértettek segítségért
fordulni, a történtek akkor jutottak a hatóság tudomására, amikor az egyik
sértett állapotos lett.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék

Miskolci
Járásbíróság

Miskolc, Dózsa
György út 4.

fszt. 24.
tárgyalóterem

B.A. vádlott

közlekedés
biztonsága elleni
bűntett

2017. május 18.

13:00
óra

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság közlekedés biztonsága elleni
bűntett miatt indult büntetőügyben.

A vádiratban rögzített tényállás értelmében a vádlott 2016. augusztusában
a gesztelyi körforgalomnál gépjárművével Szerencs irányába haladt,
amikor a vele párhuzamosan közlekedő gépjármű vezetője jelezte felé,
hogy térjen át a kapaszkodó sávba, mert a vádlott gépjárműjének haladási
sebessége túlságosan lassú. A vádlott ugyan kihúzódott a külső forgalmi
sávba, azonban amikor a sértett gépkocsija mellé érkezett, elkezdett
versenyezni vele, próbálta leszorítani az útról, majd amikor újra egymás
mellé értek, a vádlott egy gázriasztó pisztollyal lövést adott le a járműben
utazó személyekre.

A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
T. P.

Becsületsértés vétsége

2017.05.18.
13.00

Fsz. 13.

A vádlott 2016-ban jogerős szabadságvesztés büntetését töltötte a Tiszalöki
Büntetés-végrehajtási Intézetben, ahol ellene több fegyelmi eljárás is indult az
intézmény rendjét sértő magatartásai miatt.
2016. szeptember 6-án a fegyelmi eljárás keretében a vádlottat egy irodába
kísérték, ahol ő meglátva a bv. őrnagyot, hangosan gesztikulálva kijelentette,
hogy oda nem megy be, és tegezve szidalmazni kezdte az őrnagyot. Ezt
követően a vádlottat a zárkájába kísérték, ahol az őrnagyot beosztottai előtt
becsület csorbítására alkalmas kifejezésekkel illette.
Az ügyben a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása várható.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
Sz. F. vádlott és
14 társa

Embercsempészés
bűntette

2017. május 15., 16., 17.,
18., 19.

9.00
óra

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 magyar-szlovák, 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 nagyszámú 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 2017. május 23., 25., 26. és 29. napján
ugyancsak 9.00 órai kezdettel tárgyalást tart.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló
6.B.74/2017.

csalás vétsége

2017.05.18.

13.00

Első tárgyalás
A vád szerint a vádlott egy apróhirdetési internetes oldalon eladásra kínált
különböző ruházati termékeket úgy, hogy a vételár megérkezését
követően sem küldte meg a kért árut a vevő részére.
A vádlott egy alkalommal olyan módszert is alkalmazott, hogy maga is
rendelt más eladótól egy terméket, a saját vevője részére pedig annak az
eladónak a bankszámlaszámát adta meg, aki felé a pénzösszeg kifizetését
a vádlottnak kellett volna teljesítenie. Ily módon a vádlott által kínált
termék vevője fizette ki a vádlott által mástól rendelt terméket, anélkül,
hogy a vádlott saját szolgáltatását teljesítette volna a vevő felé.

Az ügyészség a vádlottat csalás vétségével vádolja.
A tárgyaláson a vádlott kihallgatása, a sértett- és tanúvallomások
ismertetése, valamint ítélethozatal várható.

Információ:

Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu

Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu

bíróság, helyszín
Szekszárdi
Törvényszék

vádlott: K.D. és
társai

ügy tárgya:
Jelentős
mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószerkereskedelem bűntette
és más bcs.

dátum:
2017.
május 18.

időpont: 9.00.

Az ügy négy vádlottja évek óta kábítószerfogyasztó és a vád szerint 2015-ben
közülük két terhelt kábítószer kereskedelemmel is foglalkozott.
Ennek során az I.r. vádlott a Budapesten élő II.r. vádlottól szerezte be a
kábítószert, majd a speed és extasy típusú kábítószert Dombóváron és
környékén rendszeresen értékesítette kilenc személy részére.
Az előbbieken túl az I.r. vádlott egy „Kamagra” elnevezésű szexuális
teljesítményfokozó szert is árult, amely hazánkban forgalomba hozatali
engedéllyel nem rendelkezik. E szer hatóanyaga a potencianövelő hatással
bíró szildenafil, amely kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer és
nagyon sok mellékhatással is rendelkezik, többek között súlyos szív és
érrendszeri tüneteket okozhat és akár hirtelen szívhalálhoz is vezethet.
A vád szerint az I.r. vádlott legalább nyolc személynek 2500 Ft/darab áron
értékesítette a nem engedélyezett gyógyszert.
/Bizonyításfelvétel, tanuk meghallgatása ./

Információ:

Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita
sajtószóvivő
06-20-619-2570

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
Szolnoki Törvényszék - I. emelet 61. számú tárgyalóterem
M.J.

2017. május 18.

emberölés
bűntette

13.00

A M.J. vádlottal szemben emberölés bűntette miatt indult büntetőügyben
2017. május 18-ára kitűzött első tárgyaláson előreláthatóan a vádirat
ismertetésére és a vádlott kihallgatására kerül majd sor.
***
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség emberölés bűntette és
felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat M.J.
vádlottal szemben.
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott és későbbi áldozata korábban
párkapcsolatban élt. Mindketten hajléktalan életmódot folytattak.
Rendszeresen alkoholizáltak. A vádlott állandó féltékenykedése miatt 2016
májusában az asszony szakított párjával, amibe a férfi nem tudott
beletörődni: rendszeresen követte és azzal fenyegette, hogyha őt végleg
elhagyja, megöli, de emellett folyamatosan a párkapcsolat helyreállítására
törekedett.
A végzetes napon 2016. május 30-án reggel 8.30 és 9.00 óra közötti időben a
szolnoki piac mellett az utcán találkoztak össze: a vádlott egyedül volt, míg a
későbbi sértett több más hajléktalan személlyel. A vádlott számonkérte a
sértettet, hogy miért kerüli őt, emiatt veszekedés alakult ki köztük, amibe egy
másik férfi is beavatkozott. A vádlott mindkettejüket megütötte, majd egy
kinyitható pengéjű kést rántott elő, kinyitotta és hadonászni kezdett vele,
miközben azt kiabálta: „Ha nem leszel az enyém, akkor senkié sem leszel!
Akkor inkább meghalsz!”. Ekkor egy közelben lakó hölgy felszólította
mindannyiukat, hogy azonnal hagyják abba a randalírozást, különben
rendőrt hív, melynek hatására elhagyták a helyszínt.
A nap eseményei azonban ezzel nem értek véget. A délelőtt folyamán a
vádlott újra összetalálkozott a későbbi sértettel és társaival, akikkel együtt a
vádlott által vásárolt bort ittak. A vádlott az ital hatására az utcán elaludt, volt
élettársa és társai azonban magára hagyták, és egyikük szolnoki lakására
távoztak.
A vádlott sejthette, hogy odamentek, mert délután 16.00 óra körüli időben,
erősen ittas állapotban megjelent lakásban, ahova úgy jutott be, hogy követte

a társaság egyik tagját, aki a közeli boltba szaladt le vásárolni. A lakásban
egyenesen a nagyszoba helyiségbe ment, ahol a földön, egymásra halmozott
ágyneműn fekvő sértetthez lépett, kérdőre vonta, amiért az utcán otthagyta
egyedül, és egy minimum 17-18 cm pengehosszúságú késsel közepes-nagy
erővel, felülről lefelé dinamikus mozdulattal mellkasa bal oldalán egy
alkalommal megszúrta, majd több tincset metszett le a sértett hajából,
miközben folyamatosan kiabált az erősen vérző asszonnyal.
Ezt látva a lakásban tartózkodó egyik férfi a 112-es segélykérőn bejelentette
a vádlott cselekményét, aki ezt észlelve elvette a telefont és darabokra törte,
majd a késsel a zsebében eltávozott. A kiérkező mentők az asszony életét már
nem tudták megmenteni: halálát elvérzés okozta.
Információ:

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

Szombathelyi Járásbíróság, fsz. 18. tárgyaló
vádlott

ügy tárgya

Dátum

Időpont

Sz.Ö.

sikkasztás bűntette

2017. május 18.

09:30

A vádirat szerint a vádlott a Társasház sértett közös képviselője volt, és a
készpénzben fizetett közös költséget a társasház alapító okiratában foglaltak
ellenére csak részben fizette be a társasház
üzemeltetési és felújítási alap számlájára, a beszedett közös költség nagyobb
részét a házi
pénztárban kezelte és onnan rendezte a társasház kiadásait, és a 2009-2014ig terjedő időszakban a
Társasház házi pénztárából olyan kiadásokat eszközölt, melyeket bizonylattal
nem támasztott
alá, valamint a társasház egyes bevételeit nem vételezte be a házi pénztárba.

A vádlott 5.422.765 Ft összegű 2014. szeptember 24. napi záró pénzári
pénzkészlettel, valamint a 2.657.654 Ft összegű bizonylattal alá nem
támasztott kiadással,
valamint a házi pénztárba be nem vételezett bevétellel a sértett felé közös
képviselői megbízatásának megszüntetését követően elszámolni nem tudott,
ezen összegeket saját céljaira használta fel, azt a sértettől az évek során
jogtalanul eltulajdonította. A vádlott a 2009-2014. évig terjedő időszakban
összesen 8.080.419 Ft összegű kárt okozott a sértettnek.
Információ:

dr. Kustos Anna Zsófia
sajtótitkár
KustosA@szombathelyit.birosag.hu
0630/8488-6

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló
K.J. és társai

Hivatali személy által
elkövetett vesztegetés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. május 18.
08.30

K.J. I. r. vádlott a veszélyes munkaeszköz védőburkolatának hiányossága,
mint súlyos veszélyeztetés, illetve a közvetlen veszélyeztetés megállapítása
ellenére a munkavédelemről szóló törvény rendelkezéseivel szemben,
hivatali kötelességét megszegve nem tett munkavédelmi bírság kiszabására
javaslatot, ezzel a munkáltatót, egyéni vállalkozót jogtalan hátrányhoz
juttatta.
I. r. vádlott ellenőrzés során hiányosságként feltárta, hogy a tetőn történő
munkavégzés során az ún. vezérkötelet nem rakták ki, személyi védőeszközt
a munkavállalók nem használtak. I. r. vádlott hivatali kötelességét
megszegve az esetet nem dokumentálta, munkavédelmi ellenőrzési eljárást
nem indított, így a lefolytatandó bizonyítási eljárás adataitól függően
munkavédelmi bírság, vagy helyszíni bírság kiszabása iránt nem intézkedett,
ennek következtében a vállalkozásnak és a munkavállalóknak jogtalan
előnyt biztosított.
I. r. vádlott hivatali kötelességét megszegve telefonon értesítette a cég
munkavédelmi előadóját, hogy másnap átfogó ellenőrzés várható,
megnevezte a munkavédelmi ellenőrt és felajánlotta, hogy probléma esetén
felveszi az ellenőrrel a kapcsolatot.
I. r. vádlott hivatali kötelességét megszegve telefonon értesítette II. r.
vádlottat, hogy munkatársa egy telephelyen munkavédelmi ellenőrzést tart.

Felhívta a vállalkozó figyelmét, hogy a munkavállalóknak legyen kitöltve az
alkalmi munkavállalói kiskönyve és felajánlotta, hogy munkavédelmi
probléma esetén felveszi a kapcsolatot az ellenőrrel.
Az OMM előzetesen elkészített és jóváhagyott terv alapján fokozott
ellenőrzést hajtott végre Sopronban található éjszakai szórakozóhelyeken. I.
r. vádlott ezen a napon hivatali kötelességét megszegve a vállalkozást
jogtalan előnyt biztosítva telefonon értesítette II. r. vádlottat a várható
ellenőrzésről, aki a feltárható hibák megelőzésére intézkedni kezdett. Az
ellenőrzés helyszínéről, időpontjáról VI. r. vádlott is értesült, megjelent a
szórakozóhelyen a jelenléti ívek összeállításával, a munkáltatók
bejelentésének ellenőrzésével hivatali kötelességét megszegve az
ellenőrzés tény és tárgyszerű vizsgálatát meghiúsította, így a vállalkozásnak
jogtalan előnyt biztosított. V. r vádlott az ellenőrzést megelőzően megjelent
a szórakozóhelyen és a munkavállalói bejelentő lapokat kijavította. Ezzel
hivatali kötelességét megszegve az ellenőrzés tény és tárgyszerű vizsgálatát
meghiúsította, ily módon a vállalkozásnak jogtalan előnyt biztosított.
Bizonyítás

Információ:

dr. Jakabovits Péter sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-988
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Zalaegerszegi Járásbíróság
Zalaegerszeg, Várkör 2.
P. J.

Sikkasztás bűntette

2017. 05.18.

8.30

A vád szerint a vádlott egyéni vállalkozóként könyvelői
tevékenységet végzett gazdasági társaságok részére. A
hozzáférési jogosultságát kihasználva a sértetti cégek
bankszámláiról különböző összegeket utalt át a saját
folyószámlájára, majd a pénzeket a privát céljaira fordította. A
vádlott a sértetti cégek kártalanítását megkezdte.

Információ:

dr. Beznicza Árpád
sajtószóvivő
0630/902-4360
BezniczaA@zalaegerszegit.birosag.hu
Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit
sajtószóvivő
0630/421-4789
BartalneMJ@zalaegerszegit.birosag.hu

2017. május 19.
FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA
FŐVÁROSI ÍTÉLŐTÁBLA BÜNTETŐ KOLLÉGIUMA
1055 Budapest, Markó utca 16. fszt. díszterem
J. R. I.
vádlott
társai

r.
és

emberölés bűntette
és más
bűncselekmények

Nyilvános ülés

9:00 óra

2017. május 3.,
május 5., május
19. napján

J. R. és társai ellen emberölés bűntette, valamint lőfegyverrel és lőszerrel
visszaélés bűntette miatt indult büntetőeljárás a Fővárosi Törvényszéken.
A Fővárosi Törvényszék által megállapított tényállás lényege szerint:
J. R. I. r. vádlott ismeretlen személytől megbízást kapott F. J. sértett
megölésére. Az I. r. vádlott az ismeretlenül maradt társaival együtt a
Törökvész utca közelébe mentek és a gépkocsiban várakoztak, majd amikor
meglátták a sértettet követték őt. Amikor a Margit utcánál a lámpa pirosra
váltott 4 gépkocsival mögé álltak. A feltorlódott forgalmat kihasználva az I. r.
vádlott egy géppisztollyal odament a sértett gépkocsijához és a jobb oldali
ablakon keresztül sorozatlövést adott le a sértettre, aki a lövések
következtében néhány percen belül a helyszínen életét vesztette. Az I. r.
vádlott a lövések leadását követően elmenekült.
II.
Az I. r. vádlott a lőfegyver és a lőszerek megszerzésére, illetve tartására
engedéllyel nem rendelkezett és nem is rendelkezhetett, mert a sorozatlövő
gépfegyverekhez tartási engedély nem adható.
III.

Az I. r. vádlott rendszeres őrző-védő munkája során ismerkedett meg P. T. III.
r. vádlottal, aki anyagi ellenszolgáltatásért megbízást adott B. J. K. sértett
megölésére.
Az I. r. vádlott feltérképezte a sértett mozgását, így tudta, hogy mikor
közlekedik minden nap az Aranykéz utcában. I. r. vádlott a bűncselekmény
elkövetéséhez robbanóanyagot szerzett be, melyből házilag összeállított,
rádió távirányításos robbanószerkezetet készített. A szerkezetet egy Polski
Fiat 126 típusú gépjármű jobb első lámpa alatti-mögötti részében helyezte el,
melyet a bűncselekmény előtti napokban leállított az Aranykéz utcában, ahol
a sértett napi rendszerességgel közlekedett.
Amikor 1998. július 2. napján a sértett az Aranykéz utcában a Polski Fiat
közelébe ért az I. r. vádlott távirányítással működésbe hozta a
robbanószerkezetet, majd maga is sérüléseket szenvedve elhagyta a
helyszínt.

A robbantás következtében B. J. K. sértett, Cs. T. sértett, C. I. sértett, dr. Sz. G.
sértett a helyszínen életüket vesztették. A közelben tartózkodó további 20
személy könnyebb, míg 2 személy súlyosabb sérüléseket szenvedtek.
IV.
D. F. sértett a gépjárművéhez indult, amikor egy ismeretlen személy odalépett
hozzá és lőfegyverrel két célzott lövést adott le rá. A sértett a helyszínen életét
vesztette.

A Fővárosi Törvényszék ítéletével
J. R. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki:
-

emberölés bűntettében
lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében

P. T. III. r. vádlottat bűnösnek mondta ki:
-

felbujtóként elkövetett emberölés bűntettében

J. R. I. r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette,
L. T. II. r. vádlottat az ellene bűnsegédként elkövetett emberölés bűntette,
valamint lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntette,
P. T. III. r. vádlottat az ellene felbujtóként elkövetett emberölés bűntette,
F. A. IV. r. vádlottat az ellene felbujtóként elkövetett emberölés bűntette
miatt emelt vád alól felmentette.

Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyészség I., II., III. r. és IV. r. vádlottak
terhére, I. r., II. r. és IV. r. vádlott esetében bűnösség megállapítása, III. r.
vádlott esetében további minősítő körülmény megállapítása, valamint
részfelmentés miatt jelentett be fellebbezést.
I. r. és III. vádlott és védőik felmentésért, IV. r. vádlott és védője
bűncselekmény hiánya miatt történő felmentés végett jelentett be
fellebbezést. II. r. vádlott és védője az ítéletet tudomásul vette.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség az ügyészi fellebbezést pontosította, I. r.
vádlott vonatkozásában részfelmentés miatt, bűnösségének megállapítása,
valamint a felmentő rendelkezés mellőzése, II. r. és IV. r. vádlott esetében a
felmentésük miatt, bűnösség megállapítása, büntetés kiszabása, III. r. vádlott
terhére további minősítő körülmény megállapítása, valamint a részfelmentés
miatt, bűnösségének megállapítása, a felmentő rendelkezés mellőzése, és a
kiszabott büntetés súlyosítása végett tartotta fenn fellebbezését.

Információ:

Dr. Ujvári Ákos sajtószóvivő
Nagyné dr. Ilosvay Zsuzsa sajtótitkár
Dr. Oláh Péter sajtótitkár
e-mail: sajto@fovitb.birosag.hu

PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA
Pécsi Ítélőtábla
B.B.

2017. május 19.

emberölés bűntette

9 óra 45 perc

Fszt. I. sz. tárgyaló

Dr. Krémer László tanácsa – tárgyalás

Az első fokon eljárt Zalaegerszegi Törvényszék a következő tényállást
állapította meg:

A vádlott és a bűncselekmény elkövetése idején 17 éves sértett között
szerelmi viszony alakult ki 2014 nyarán, azonban 2015 januárjában a sértett
véget vetett kapcsolatuknak. A vádlott ezt nem tudta feldolgozni, bízott
abban, hogy a sértett majd meggondolja magát és kapcsolatukat
helyreállítják.

2015 áprilisában a vádlott egy hétig Zalaegerszegen tartózkodott és
találkozott a sértettel egy szórakozóhelyen, ahol beszélgettek egymással. A
vádlott elhatározta, hogy rábírja a sértettet, hogy állítsák helyre viszonyukat,
ezért internetes üzenetváltásaik során személyes találkozót kért a sértettől,
amibe ő beleegyezett. A lányt családtagjai óvták a találkozástól, de ő
megnyugtatta őket, hogy nem áll szándékában újra kezdeni a kapcsolatot a
vádlottal, csak azért találkozik vele, hogy végérvényesen tudatosítsa benne
végleges elhatározását szakításukat illetően.
2015. április 11-én este találkozott a vádlott és a sértett és a zalaegerszegi
parkerdőbe mentek sétálni. Itt ismeretlen tartalmú beszélgetés zajlott
köztük, ami a vádlott reményeivel ellentétben nem eredményezte
kapcsolatuk helyreállítását. Ennek hatására a vádlott indulatba jött és 5-6
ütést mért a sértett fejére és arcára, majd a nála lévő késsel 25 alkalommal
megszúrta a sértett tarkótájékát és nyaki részét. A sértett a bántalmazás
következtében a helyszínen életét vesztette.
A vádlott gépkocsival elhagyta Zalaegerszeget, útközben felhívta barátját és
elmondta neki, hogy mit tett. A férfi értesítette a vádlott családját és a
rendőrséget, akik a vádlottat elfogták.
A Zalaegerszegi Törvényszék a vádlottat bűnösnek találta különös
kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében, ezért őt 20 év
fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész előre kiterveltség megállapítása és a büntetés
súlyosítása, míg a vádlott enyhítés, a védő az ítélet részbeni
megalapozatlansága miatt bizonyítás felvétele, valamint a büntetés
enyhítése végett jelentett be fellebbezést.

Információ:

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

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
Budapest Környéki Törvényszék – fszt. 20.
Ügyszám:

Ügy:

23.B.16/2017

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmények

2017. 05.19.

8:30 óra

ÍTÉLET VÁRHATÓ!

Vádirati tényállás:
A vádlott több éve intim, baráti viszonyt ápolt a sértettel, de nem éltek élettársi
kapcsolatban. Gyakran együtt italoztak, ittas állapotban vitatkoztak, veszekedtek.
A vádlott a sértettet még 2008. január 18. napján a vádlott örkényi házában vitát,
dulakodást követően egy konyhakéssel megszúrta. A Pest Megyei Bíróság jogerős
ítéletében akkor két év börtönbüntetésre ítélte a vádlottat, amelyet
végrehajtásában négy év próbaidőre felfüggesztett. A próbaidő eredményesen
letelt.

A vádlott és a sértett 2016 tavaszán rendszeresen meglátogatta egymást, 2016.
március 26. napján is együtt italoztak, fejenként fél-egy deciliter pálinkát, illetve
egy-egy liter bort fogyasztottak. A délelőtt folyamán a sértett nagyobb
mennyiségű húst rendelt meg egy ismerősétől, amit a vádlott házához szállítottak
ki. A sértett a húsvásárlás kapcsán a mobiltelefonját használta, majd a
beszélgetés befejezésével, azt az egylapos rezsón felejtette, ami bekapcsolva
maradt. A műanyag hátlap a rezsón megolvadt, a telefon akkumulátora
váratlanul felrobbant. A vádlott eközben egy filézőkéssel hozzáfogott a friss hús
feldarabolásához. A robbanás zajától azonban megijedt és a kezében lévő késsel
mellkason szúrta a sértettet, akit életveszélyes állapotban szállítottak kórházba
és életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Az időben történt, szakszerű orvosi
beavatkozás mentette meg a sértett életét.

Információ:

Gyimesi Kinga
sajtótitkár
Budapest Környéki Törvényszék
70/371-1410
E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
Honlap: www.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
Sz. F. vádlott és
14 társa

Embercsempészés
bűntette

2017. május 15., 16., 17.,
18., 19.

9.00
óra

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 magyar-szlovák, 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 nagyszámú 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 2017. május 23., 25., 26. és 29. napján
ugyancsak 9.00 órai kezdettel tárgyalást tart.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007

sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló
31.B.99/2017.

rongálás bűntette

2017.05.19.

08.30

Első tárgyalás
A vád szerint a vádlott viszonzatlan vonzalmat táplált a sértett fia iránt,
amelynek folytán éveken keresztül zaklatta a sértett családját. A vádlott
egy alkalommal megrongálta a sértett gépjárművét is, amellyel közel
másfélmillió forint kárt okozott.
Az ügyészség a vádlottat rongálás bűntettével vádolja.
A tárgyaláson a vádlottak és a tanúk kihallgatása, esetlegesen ítélethozatal
várható.
Információ:

Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu

Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló

T. S.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. május 17.,
19.

08:00

2016. 09. 10. napján az esti órákban S. J. fiával ifj. S. J-el és többi családtagjával
T-án S. Á. melletti parkosított területen egy padnál tartózkodott. S. E. és K. I.
élettársi kapcsolatából másfél hónappal korábban született gyermek születését
ünnepelték. A társaság férfi tagjai szeszes italt fogyasztottak.

Ugyanezen a területen egy másik padon italozott A. Cs. és N. L., akik odamentek
S. J-hez. N. L. először kezet fogott ifj. S. J-el, ezután ifj. S. J. megütötte N. L-t, aki
a földre került. A két társaság között szóváltásra került sor és dulakodni,
verekedni kezdtek. A parkban italozó, veszekedő személyek magatartása miatt
a környéken lakók a rendőrséget is értesítették.

A két társaságtól függetlenül egy másik padon ült T. S. vádlott, aki A. Cs. és N. L.
jó ismerőse, de ismeri a S. családot is. Odalépett S. J-hez és a társasághoz
tartozó K. I. sértettet egy ízben ököllel, szemből, nagy erővel a felső ajkánál
megütötte. Az ütés erejétől a sértett tehetetlenül hanyatt esett és a fejét a
betonba ütötte, eszméletét elveszítette. A vádlott ezt követően elszaladt.

A vádlott ökölvívó, ezért a küzdősportban jártassággal rendelkezik.
A vádlott ütése és az ütés miatti elesés következtében K. I. sértett bal oldali
homloktáji keményburok alatti vérömlenyt, lágyagyburki vérzést, agyvizenyőt,
felső állcsont és nyakszirtcsont jobb oldali törését, fej horzsolt sebét szenvedte
el. A koponyaűri sérülések következményeként életveszélyes állapot alakult ki,
amely a sértett kórházi kezelése, megfigyelése alatt szűnt meg.

Első tárgyalás: bizonyítás felvételtől függően, perbeszédek, ítélet.
Információ:

dr. Jakabovits Péter sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-988
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Zalaegerszegi Törvényszék, mint másodfokú bíróság

Zalaegerszeg, Várkör 2.
D.A. és

Kifosztás bűntette

2017. 05.19.

13.00

társa
A vád szerint a vádlottak 2014 decemberében elhatározták, hogy
idős, megromlott szellemi és egészségi állapotban lévő vádlottakkal
szemben követnek el bűncselekményeket, olyan módon, hogy a II.
rendű vádlott Kaposvárról kocsival kisebb településekre, idős
emberekhez viszi az I. rendű vádlottat, aki magát önkormányzati
dolgozónak kiadva pénzt csal ki a sértettektől. Volt ahol azt mondta,
nyugdíj kiegészítést ad az önkormányzat, másnak azt, hogy a
forgalomból kivont 10.000 forintos bankókat szedi össze, illetve a
sorszámok felírást bízták rá, de hivatkozott arra is, hogy felmérést
végez a sértett megtakarításairól, vagy éppen arról, hogy igényel-e
ebédszállítást
a
jövőben.
A vádlottak igyekeztek úgy alakítani a helyzetet, hogy a sértett rövid
időre egyedül hagyja őket - pl. személyi-, vagy nyugdíjas igazolványt,
a régi bankók megmutatást kérték -, s ezt kihasználva elvitték az
idős emberek készpénzét.
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