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2016.10.10.-2016.10.15.
2016. október 10. (hétfő)

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
K. I. + 1 fő

Kábítószer-kereskedelem
bűntette

2016.10.10.

10:00

Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2016 májusában K. I. I.r.
vádlottat kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 8 év börtönbüntetésre
és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte N. T. II.r. vádlottat kábítószerkereskedelem bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől
eltiltásra ítélte. A vádlottak legkorábban büntetésük 2/3 részének
kitöltése után bocsáthatók feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a
vádlottak és védőik enyhítésért, az ügyész I.r. vádlott terhére
súlyosításért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás
szerint 2015 márciusában, Jászapátiban II.r. vádlott mintegy 9,75
grammnyi kristályos, fehér, porszerű anyagot, pentedront vásárolt I.r.
vádlottól továbbértékesítés céljából. Még aznap a rendőrök I.r. vádlott
Jászapátiban lévő lakásán is lefoglaltak 138 gramm pentedront. I.r.
vádlott heti rendszerességgel értékesített kábítószert. A vádlottak
tagadták a bűncselekmény elkövetését. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
Fővárosi Törvényszék II., Fő u. 70-78.
V. L. és 32 társa

bűnszervezetben, különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó,

2016. október
10.

8.30

költségvetési csalás bűntette
és más bűncselekmények
A vádlottak ellen a Központi Nyomozó Főügyészség emelt vádat
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett
költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. Kilenc
személyt bűnszervezetben történt elkövetéssel is vádolnak.
A budapesti szórakozóhelyek üzemeltetőjeként ismertté vált V. L. I.
rendű vádlott az 1990-es évek első felétől Budapesten egyre több
vendéglátóipari tevékenységet folytató gazdasági társaságban szerzett
érdekeltséget, és törekedett a vendéglátó-ipari tevékenységből származó
bevételeinek illegális növelésére. A vádbeli időszakban 48 cégből álló
cégcsoport alakított ki. A gazdasági társaságok ügyvezetői az I. rendű
vádlottnak lekötelezett, már hosszú ideje neki dolgozó, általa
megbízhatónak tekintett személyek voltak. Az így kialakított céghálózat,
illetve személyi összetétel tette lehetővé a vád tárgyát képező,
bűnszervezetben megvalósított költségvetési csalási cselekmények
elkövetését. A vád szerint V. L. egyik alkalmazottja útján már az 1990es évek közepén korrupciós kapcsolatot épített ki több, részben vezető
beosztású rendőrrel, akik igyekeztek elérni, hogy az I. rendű vádlott
érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyeken lehetőség szerint ne legyenek
hatósági ellenőrzések, ha pedig mégis ellenőrzésre kerül sor, azokról
előre értesítsék az I. rendű vádlott érdekkörét.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás szakértők meghallgatásával
folytatódik.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály
KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG
vádlott M.Z. és társa

101. tárgyaló
ügy állatkínzás
bűntette

időpont 2016.
október 10. 8-30 óra

Folytatódik a kutyáik elpusztításával vádolt élettársak
büntetőpere
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak – akik élettársak – a
kerekegyházi tanyájukon 3 kutyát tartottak. Az állatoknak megfe le lő
mennyiségű és minőségű élelmet és vizet nem biztosítottak. Az I. r.
vádlott 2014 decemberében BV. Intézetbe került, amikorra a kutyák
állapota rendkívüli mértékben leromlott. Ezt követően a II. r. vádlott
sem gondoskodott az állatokról, akik közül 2 a téli -15 o C-os hidegben

elpusztult, míg a harmadik lesoványodott, legyengült, vírusfertő zést
kapott és el kellett altatni.
Az állatokat a Menhely az állatokért munkatársai bejelentés alapján
találták meg.
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs: elérhetőségek +36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu
Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG

131. tárgyaló

vádlott O.Cs. és társai ügy kábitószeridőpont 2016.
kereskedelem bűntette október 10. 13 óra
és más
bűncselekmények
Kezdődik a kábítószerrel és pszichoaktív anyaggal visszaéléssel
vádolt személyek büntetőpere
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak - egy 31 és egy 30 éves
kecskeméti férfi, valamint egy 20 éves kecskeméti nő) kábítószert,
valamint pszichotrop anyagot (az I.r. vádlott cannabist, a II.r. vádlott
marihuánát, a III.r. vádlott pedig zsályát) tartottak, illetve
értékesítettek.
Információ: Dr. Sárközy Szabolcs: elérhetőségek +36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

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

Különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntette

2016. 10. 10.
8 óra 30 perc

Fszt. 13.
tárgyalóterem

A vádlott több éve szomszédja volt a fehérgyarmati sértettnek, köztük a
jószomszédi viszony megromlott 2015. év elejétől megromlott, aminek az
volt az oka, hogy a sértett többször szóvá tette a vádlottnak azt, hogy nem
takarítja a lépcsőházat, nem lapátolja el a havat, s a vádlottat
„semmirekellő cigicsempésznek” nevezte.
2015. május 19. napján, a délutáni órákban a vádlott a lépcsőházban a
lakása irányába tartott, amikor szembetalálkozott a sértettel, aki
semmirekellőnek nevezte, és felemlegette, hogy a vádlott becsülje meg a
feleségét. A vádlott a sértett irányába lépett, aki visszalépett, és be akarta
zárni a lakása ajtaját, ami nem sikerült, mert a vádlott az ajtót a testével
beszakította. A sértett a vádlott elől hátrálva menekült a lakás belseje felé,
de a vádlott utolérte őt, a szobába lökte, aminek következtében a sértett

Információ:

elesett úgy, hogy az asztalba beütötte a fejét. A vádlott ezt követően
magához vett egy kést, és azzal a földön fekvő sértett fejének jobb oldalát
három alkalommal igen nagy erővel megszúrta, majd a sértett jobb
mellkasfelét tíz alkalommal szúrta meg nagy erővel. A sértett a helyszíne n
elhalálozott.
Az ügyészség a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés
bűntettével vádolja.
A bíróság a tanúk kihallgatásával folytatja az eljárást.
Dr. Toma Attila
sajtószóvivő
30/380-6786
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
7.B.198/2016
B. Zs. és
társa

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmény

2016.
10.10.

11.00

A vádirat szerint röviden: Az I. r. vádlott nő és a II. r. vádlott férfi
élettársak 2013. június hónaptól kezdődően. 2014. januárjában együtt
nevelték a kapcsolatukból született közös kislányukat. 2014. január 19-én
gondozásukba került az I. r. vádlott korábbi kapcsolatából született sértett
egy hároméves kisfiú is, aki addig nevelőszülőknél volt elhelyezve.
Az I. r. és a II. r. vádlott 2014. január 19. és január 26. napjai között
közösen nevelték a kisfiút. Ennek során 2014. január 21. és január 26-án
9 óra 13 perc között a kisgyermek gondozásából, neveléséből folyó szülő i
kötelezettségeiket súlyosan megszegték azzal, hogy a gyermeket több
ízben, különböző testtájékain tettleg bántalmazták, és a gyermek – részben
a bántalmazásból, részben elesésből, részben leforrázásból eredő – test
szerte elszenvedett sérüléseinek ellátása végett a kisgyermeket nem vitték
orvoshoz, sérüléseiről a védőnőt és a családgondozót sem értesítették.
Az igazságügyi orvos szakértő véleménye szerint a kisgyermek egyik
sérülése 8 napon túl gyógyuló, közvetlen életveszélyes állapotnak
megfelelő volt, mint az is, hogy a gyermekhez kihívott mentők általános
le-, illetve kihűléses állapotban találták meg a gyermeket, akit a vádlottak
sokáig hűvös, hideg környezetben, megfelelő öltözet hiányában, fűtetle n
helyiségben hagytak.
Az eljárás a Pécsi Járásbíróságon kiskorú veszélyeztetésének bűntette és
más bűncselekmények miatt indult, azonban az orvos szakértői
véleményre figyelemmel az elsőfokú bíróság hatáskörének hiányát
állapította meg, és az ügyet a Pécsi Törvényszékre tette át.

A bíróság megkezdi a tárgyalást.
Információ:

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

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
7.Fk.38/2016
Fk. U. M. és
4 társa

Információ:

több ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2016.
10.10.

14.00

A vád szerint röviden: 2015 júniusában az öt vádlott – akik közül hárman
fiatalkorúak – Pécs belvárosában szórakozott, melynek során jelentős
mennyiségű alkoholt fogyasztottak több vendéglátóhelyen.
Éjjel 2 óra után értek az egyik belvárosi szórakozóhelyhez, ahol az I. r.
vádlott a földről felvett egy botot, majd minden előzmény nélkül megütött
egy járókelőt. Ezt a bántalmazást észlelte az egyik későbbi sértett, aki
számon kérte a vádlott cselekményét. Ekkor mind az öt elkövető
nekitámadt a sértettnek, valamennyien több alkalommal, ököllel testszerte
ütlegelték, majd miután a földre került, többször megrúgták.
Miután a sértett bántalmazását abbahagyták, a téren tartózkodó személyek
a sértett segítségére siettek.
Rövid idő elteltével azonban a vádlottak közül hárman ismét megjelentek
és rugdosni kezdték a korábbi áldozatukat, aki az ütéstől a földre került.
Ezután a helyszínt a vádlottak elhagyták, csak az I. r. vádlott maradt ott,
és a földön fekvő sértettnek korábban segítséget nyújtó személyre támadt.
A dulakodás során a felek földre kerültek, ezért az öt vádlott közül kettő
ismét visszatért a helyszínre és ők is bekapcsolódtak a bántalmazásba.
A bántalmazás során az I. r. vádlott elővett egy 9 cm pengehosszúsá gú
kést és azt négy alkalommal, az először bántalmazott férfi hátába szúrta.
Mindezt a helyszínen többen észlelték, akik közül egy személy a
bántalmazottak segítségére sietett. Ekkor az I. r. vádlott ezt a személyt is
hasba szúrta, majd az elkövetők a helyszínről elmenekültek.
A bántalmazás következtében két sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket
szenvedett, az egyiknél maradandó fogyatékosság alakult ki.
Mindkét sértett életét a gyors, szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.
Az I. r. vádlott cselekménye több ember sérelmére elkövetett emberölés
kísérletének megállapítására alkalmas, a többi vádlottal szemben az
ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat.
A bíróság folytatja a tárgyalást.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Pécs, Rákóczi út 34.) I. emelet 8.
tárgyalóterem
M.273/2016
M.274/2016

Zsolnay
Porcelánmanufaktúra
Zrt. felperesnek, S. K. és 9 társa
alperes ellen
Zsolnay
Porcelánmanufaktúra
Zrt. felperesnek, -

2016.
munkaviszony
megszüntetése

munkaviszony
megszüntetése

10.10.

8.30

2016.
13.00

10.10.

F. G. és 9 társa
alperes ellen

Információ:

Az alperesi munkavállalók 2016. június 7-én azonnali hatályú
felmondással megszüntették a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
felperesnél fennálló munkaviszonyukat. A munkáltató az azonnali hatályú
felmondásban megjelölt okok valóságát és okszerűségét vitatva, pert
indított az alperesi munkavállalókkal szemben.
Dr. Sebestyén Ágnes
sajtószóvivő
+36- 30-656-6710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Törvényszék
fegyveresen elkövetett
rablás bűntette és további
bűncselekmények

2016. október
10.,11.

9:00

Fsz. 6. tárgyaló
A Fejér Megyei Főügyészség az I.r. vádlottat és további kilenc társát
azzal vádolja, hogy összesen tizenegy lakásba arcukat eltakarva,
maszkban, éjjel, fegyveresen vagy felfegyverkezve, erőszakkal
behatoltak, ahol az ott tartózkodókat értékeik – készpénz, ékszerek,
telefon stb.- átadására kényszerítették. Az elkövetők elsősorban olyan
lakásokat választottak ki, ahol idős korú sértettek laktak. Őket
megöléssel, házuk felgyújtásával fenyegették, sok esetben a lakásokat
értéket után kutatva felforgatták. Egy esetben a sértettre fegyvernek
látszó tárgyat fogtak, a cselekménynek a sértett három éves korú

gyermeke is szemtanúja volt, akinek a száját az elkövetők befogták, így
kényszerítették a sértettet értékei átadására.
Információ:

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

2016. október 11. (kedd)

DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
Sz. L. + 29 fő

Hivatalos személy által
elkövetett vesztegetés
bűntette

2016.10.11.

09:00

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2015 júliusában Sz. L. I.
r. vádlottat 6 rb. hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette, 2 rb.
közokirat-hamisítás bűntette és 15. rb. hivatali visszaélés bűntette
miatt 8 év börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. S. M.
II. r. vádlottat 5. rb. hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette, 3 rb.
közokirat-hamisítás bűntette és 15. rb. hivatali visszaélés bűntette
miatt 7 év börtönbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. Dr.
G.P. III. r. vádlottat 3.rb. hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette
és 1. rb. közokirat-hamisítás bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre és 2
év közügyektől eltiltásra ítélte. További 18 vádlottat közokirathamisítás vagy hivatali vesztegetés bűntette miatt 1 – 2 év
börtönbüntetésre ítélte a törvényszék – és a szabadságvesztés
végrehajtását 2 év, illetve 3 év próbaidőre felfüggesztette. Egy
vádlottat pedig előzetes mentesítésben részesített. 7 vádlottat
pénzbüntetésre ítélt, 3 vádlottat felmentett, míg 1 vádlottal szemben –
aki az eljárás során elhalálozott – megszüntette az eljárást a bíróság.
Az ítélet ellen az ügyész I., II., III., IV., V., XIII. és XXIX. r. vádlott
terhére súlyosításért fellebbezett. A vádlottak és védőik felmentésért
illetve enyhítésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás
szerint az I.- VIII. r. vádlottak a bűncselekmények elkövetésének
idején az OMMF Észak-Alföldi Munkaügyi Felügyelőségénél
dolgoztak. A II.r. vádlott 2011 májusától kormánytisztviselőként az

igazgatóhelyettesi posztot töltötte be. A többi vádlott olyan cégek
képviselője, melyeket érintett, vagy érinthetett munkaügyi ellenőrzés.
A bíróság 48 vádpontot vizsgált meg eljárása során, melyből 24
vádpont az I. r., 20 a II. r., és 4 a III.r. vádlott szerepét taglalja. A
vádlottak különböző gazdasági társaságokat, egyéni vállalkozókat
juttattak jogtalan előnyhöz. Kapcsolataik révén vagy ők maguk
figyelmeztették őket – közvetve vagy közvetlenül – a közelgő
munkaügyi ellenőrzésre, vagy a kollégáik által megkezdett eljárást
igyekeztek befolyásolni. Számos esetben felhívták a helyszínen
intézkedő munkaügyi ellenőrt, és megpróbálták rábírni arra, hogy
elnézőbbek legyenek a szabálytalanságokkal szemben A munkaügyi
felügyelők közül többen teljesítették a kérést, akadtak azonban
olyanok is, akik figyelmen kívül hagyták. Arra is volt példa, hogy az
egyik vádlott előre szólt a cég képviselőjének, hogy bejelentés érkezett
ellenük, így számíthatnak ellenőrzésre. Máskor pedig még a bejelentő
adatait is közölték. Az érintett cégek több gazdasági területről kerültek
ki, volt köztük vendéglátóhely, húsbolt, pékség, cipőbolt, autószerelő
műhely, takarító vállalkozás. Többféle hasznot is húztak a
kapcsolatból. Legtöbbször elmaradt, vagy kevesebb lett a munkaügyi
bírság, fel tudtak készülni előre az ellenőrzésre, pótolni tudták
hiányosságaikat, vagy éppen tudták, hogy mely napokon kerüljék el a
feketefoglalkoztatást. A bíróság több tényállás esetében
megállapította, hogy az I-II. r. vádlottak több alkalommal jogtalan
előnyhöz jutottak. A vádlottak az utolsó szó jogán szólnak.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. I. emelet 97.
V. P. és 4
társa

különösen jelentős 2016. október 11.
értékre elkövetett
sikkasztás bűntette és
más
bűncselekmények

8.30

A vádirat szerint V. P. és társai a Buda-Cash Brókerház működtetése során

2007-től kezdődően olyan bűnszervezetet hoztak létre, amelynek
keretében az ügyfelek befektetéseivel, értékpapírjaival részben
sajátjukként rendelkeztek, részben eltulajdonították azokat. A Fővárosi
Főügyészség bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett
sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat.
A tárgyalási napon iratokat ismertet a bíróság.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó utca 25. III. emelet 306.
T. S. E. és 11 társa

számítástechnikai
rendszer elleni
bűntett

2016. október 11.

9.00

A vád szerint a vádlott és társai olyan nemzetkö zi 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, folytatólagosa n
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.
Az eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály
GYULAI TÖRVÉNYSZÉK
Békéscsabai Járásbíróság 13.B.332/2015. számú büntetőügy
G. Gy.
vádlott és
társa

Tárgyalás időpontja:
Prostitúció
elősegítésének

2016. október 11.

08 óra 30
perc

bűntette és más
bűncselekmény

Első tárgyalás

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlottak 2013-ban
élettársakként úgy határoztak, hogy a cégük által bérelt békéscsabai
szórakozóhely hátsó helyiségében rendszeres haszonszerzés végett
bordélyházat üzemeltetnek. Ennek érdekében prostituáltakat szerveztek be,
akik 2013. és 2015 májusa között szexuális szolgáltatásokat nyújtottak bárki
számára, majd az általuk kapott pénz egy részét át kellett adniuk a
vádlottaknak.
A vádlottak 2014-ben kibővítették a tevékenységüket, és egy békéscsabai
lakást is kibéreltek annak érdekében, hogy a velük kapcsolatba lépő személyek
a bár nyitvatartási idején túl is szexuális szolgáltatásokat vehessenek igénybe
a beszervezett prostituáltaktól. Ezzel a vádlottak 2013. november és 2015.
május között több mint ötmillió forint jogtalan haszonra tettek szert.
Az I. r. vádlott 2015 februárjában és márciusában több alkalommal szervezett
szexuális szolgáltatást az őt telefonon megkereső személyek részére is,
amellyel 40.000,- forint jogtalan haszonhoz jutott. Az I. r. vádlott által
kiközvetített prostituáltak magánlakásokon és hotelekben is végezték
tevékenységüket.

Békéscsabai Járásbíróság 11.B.114/2016. számú büntetőügy
Z. P.
vádlott

Személyi szabadság
megsértésének
bűntette és más
bűncselekmény

Tárgyalás időpontja:
2016. október 11.

13 óra 00
perc

Első tárgyalás
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a sértett 2015. május 10-én
este meglátogatta nővérét, aki a vádlottal élt élettársi kapcsolatban egy
békéscsabai tanyán. A sértett 19 óra után hazaindult volna, de a vádlott
rákiabált, hogy menjen a házba. A vádlott a sértett kerékpárját elrejtette, és az
utcai kaput bezárta. A sértett megpróbált kimászni a nagykapun, de a vádlott
megragadta, és a földre rántotta őt. A vádlott letépte a sértett szemüvegét, majd
a földön fekvő sértettet testszerte ütötte és rugdosta. A sértett a bántalma zás
következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott a
szemüveg megrongálásával közel 180.000,- forint kárt okozott a sértettnek.

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG
vádlott H.A.

131. tárgyaló
ügy hulladékgazdálko
ás rendje
megsértésének
bűntette

időpont 2016.
október 11. 13 óra

Kezdődik a veszélyes hulladék illegális lerakásával vádolt férfi
büntető tárgyalása
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott -40 éves kecskeméti férfi
– 2014. május 26. napján a Kecskemét, Belsőnyír erdős területre az
emberi egészségre veszélyes hulladékot (műanyag hordók, spray
palackok, festékes kanna és doboz – helyezett el engedély nélkül.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs,
elérhetőségek +36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
L.L
és halálos közúti baleset 2016. október hó 8:00 óra
társa
gondatlan
11. napján
vádlottak
okozásának vétsége
és
más
Dózsa
bűncselekmény

Miskolci
Járásbíróság
Miskolc,
Gy. u. 4.

I/124.sz.
tárgyalóterem

1./ Új büntetőügy tárgyalását kezdi meg a Miskolci Járásbíróság L.L. és
társa ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és más
bűncselekmény miatt 2016. október hó 11. napján 8:00 órától az I/124.
számú tárgyalóteremben.
A vádirati tényállás szerint I.r. vádlott 2015. október hó 26. napján 12 óra
56 perc körüli időben a tulajdonát képező Opel Combo típusú
személygépkocsival közlekedett a Miskolc, Muhi utca irányából a Kiss
tábornok útja irányába a Lórántffy Zs. úton, amikor a Miskolc, Lórántffy
utca - Kiss tábornok utca kereszteződésében a Bertalan utca irányába
egyenesen áthaladva a forgalomjelző készülék tilos jelzését figye lme n
kívül hagyva behaladt a fenti kereszteződésbe. II.r. vádlott a fenti időben
a Miskolc, Újgyőri főtér irányából a párhuzamos közlekedésre alkalmas
Kiss tábornok út külső sávjában közlekedett a használatában lévő
Volkswagen Sharan típusú személygépkocsival, amikor a Miskolc, Kiss
tábornok utca - Lórántffy Zs. út kereszteződésében a forgalomje lző
készülék tilos jelzését szintén figyelmen kívül hagyva egyenesen

Információ:

behaladt a kereszteződésbe, ahol az I.r. vádlott által vezetett
személygépkocsi eleje összeütközött a II.r. vádlott által vezetett, neki
jobbról érkező személygépkocsi bal első részével. A baleset
következtében az I.r. vádlott által vezetett Opel Combo típusú
személygépkocsi megpördült és a forgalommal szemben a Kiss tábornok
út külső sávjában került nyugalomba, míg a II.r. vádlott által vezetett
Volkswagen Sharan típusú személygépkocsi felhaladt a Kiss tábornok
útja mellett húzódó járdára, ahol nekiütközött a gyalogosforga lo m
irányítására szolgáló fényjelző készülék tartóoszlopának, majd
továbbhaladva elütötte a járdán várakozó gyalogost. A balesetben az I.r.
vádlott által vezetett Opel Combo típusú személygépkocsi utasa olyan
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítást követően
elhalálozott. A balesetben a II.r. vádlott által vezetett személygépkoc s i
utasai 8 napon belül gyógyuló, míg az elgázolt gyalogos 8 napon túl
gyógyuló sérüléseket szenvedtek.
dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 06 70/ 703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék
Miskolc,
Gy. u. 4.

SZ.
Vádlott

B. életveszélyt okozó
sértés bűntette

testi 2016. október hó 8:30
11. napján
órától

Új büntetőügy tárgyalását kezdi meg a Miskolci Törvényszék SZ. B. ellen
Dózsa életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 2016. október hó 11. napján
8:30 órától az I/113. számú tárgyalóteremben.

I/113.sz.
tárgyalóterem

Információ:

A vádirati tényállás szerint 2016. február hó 14. napján Szikszón reggel 05
óra körüli időben a sértett hangoskodásra lett figyelmes, ezért átment a
szomszédos lakásba, ahol találkozott az ittas állapotban lévő vádlottal. A
vádlott agresszívan és zavartan viselkedett, majd teljesen váratlanul a
konyhaszekrényből elővett egy 20 cm pengehosszúságú és 3 cm
pengeszélességű kést, és azzal megindult a sértett felé. Ekkor a sértett
nagyon megijedt, ezért ki akart menni a lakásból, amikor a vádlott hátulró l
a megszúrta. A sértett ekkor kissé visszafordulva ellökte magától a vádlottat
és kimenekült a lakásból. A vádlott testvére értesített a mentőket, akik a
helyszínre érkezve ellátták a sértettet, majd kórházba szállították. A sérülés
közvetlenül életveszélyes volt.
dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

Miskolci Törvényszék
K.
Miskolci
vádlott
Törvényszék

J. életveszélyt okozó
sértés bűntette

testi 2016. október hó 13:00
11. napján
óra

Miskolc,
Gy. u. 4.

Új büntetőügy tárgyalását kezdi meg a Miskolci Törvényszék K. J. ellen
Dózsa életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 2016. október hó 11. napján
13:00 órától az I/113. számú tárgyalóteremben.

I/113.sz.
tárgyalóterem

Információ:

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2015. december 31. napján Miskolcon
16.00 óra körüli időben lakásában iszogatott az élettársával (sértett).
Közöttük szóváltás alakult ki, hangosan kiabáltak egymással, szidalma zták
egymást, melynek során a sértett egy alkalommal, ököllel megütötte a
vádlottat a bal szemén. Amikor a sértett ismételten, agresszíven, azzal a
szándékkal közeledett a vádlott felé, hogy megüti, a vádlott megfordult,
felkapott az asztalról egy 36 cm teljes hosszúságú, 22,5 cm
pengehosszúságú és 20-22 mm közötti pengeszélességű kést, majd
mérgében egy alkalommal felülről lefelé irányuló mozdulattal a sértettet a
mellkasán megszúrta. A szúrást követően a vádlott átküldte gyermekét a
szomszédba, hogy hívjon segítséget, ahol értesítették a mentőket, akik a
sértettet kórházba szállították. A sérülés következtében a sértett 8 napon túl
gyógyuló sérülést szenvedett, mely közvetlenül életveszélyesnek minősült.
dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Járásbíróság
Miskolc,
Gy. u. 4.

V.R.R.
vádlott

kiskorú veszélyeztetésének 2016. október 9:30
bűntette
hó 11. napján
óra

Új büntetőügy tárgyalását kezdi meg a Miskolci Járásbíróság V.R.R.
Dózsa vádlottal szemben kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt 2016. október
hó 11. napján 9:30 órától a fszt./26. számú tárgyalóteremben. A vádlott kk.
Gerzson utónevű gyermeke 2013 májusában született.

Fszt/26.sz.
tárgyalóterem

2015. október hó 19-én 14:00 óra körüli időben egy járókelő a Miskolc
Stadion utca 61. szám előtti parkban felfigyelt a hangosan síró – a
cselekmény idején két és fél éves – sértettre, aki felügyelet nélkül, hiányos,
nem az időjárási viszonyoknak megfelelő öltözetben, zaklatott állapotban
ült egy padon, azonban szüleit nem sikerült felkutatni a környéken.
A szülők személyazonosságának megállapítása érdekében a rendőrség
sajtóközleményt bocsátott ki, és csak ennek eredményeképpen sikerült
azonosítani a vádlottat, mint a kiskorú törvényes képviselőjét, aki a két és
fél éves gyermekének felügyeletét elmulasztotta, a gyermek eltűnése miatt
bejelentést nem tett, a rendőrségi felhívás ellenére sem kereste, a nyomozó
hatóság telefonos megkeresésére nem reagált, a telefont nem vette fel, vagy
a hívást elutasította annak ellenére, hogy a nyomozó hatóság kívánt vele
kapcsolatba lépni. Az ügyben befejezés nem várható.

Információ:

dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 06 70/ 703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló
P.Á.

Kábítószer-kereskedelem
bűntettének kísérlete

2016. október 11.

9.00

P.Á. vádlott mosonmagyaróvári ingatlanában 2014. július 4-én házkutatást
tartottak. Ennek során P.Á. vádlott önként előadott 1 db fecskendőt, amely
kábítószergyanús fehér port tartalmazott. A rendőrök a családi ház konyhájában az
egyik konyhaszekrényben 20 db átlátszó nejlonzacskóban bruttó 509,3 gramm
tömegű, kék színű kábítószergyanús tablettákat találtak. A fehér por tartalmazó
fecskendőt és a tablettákat a nyomozó hatóság bűnjelként lefoglalta.
A vegyészszakértői vélemény szerint a lefoglalt
minősülnek.

anyagok kábítószernek

P.Á. vádlottól a nyomozás során vizeletminta vételre került sor. A vizeletminta
amfetamint és metamfetamint tartalmazott.

Ítélet várható.

Információ:

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
Tiszafüredi Járásbíróság épülete Fszt. 9. számú tárgyalóterem
B.J. és 94 társa jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények

2016. október 11.

9.00

2016. október 12.

9.00

2016. október 13.

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 tárgyalja. A kirendelésre a Karcagi Járásbíróság
jelentős leterheltsége miatt került sor.

Az ügyben az első tárgyalásokat a bíróság a vádlottak jelentős száma miatt
kihelyezett helyszínen, a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központ
nagytermében tartotta. Itt a vádirat ismertetése megtörtént.

Az egyes vádlottak, illetőleg tanúk kihallgatására azonban már kisebb
tárgyalóteremben is lehetőség van, ez indokolja, hogy a tárgyalás
helyszíne immáron a Tiszafüredi Járásbíróság épületének Fszt. 9. számú
tárgyalóterme. A 2016. október 11., 12. és 13-ára kitűzött folytatóla gos
tárgyaláson előreláthatóan vádlottak és tanúk kihallgatására kerül majd
sor.

***

Információ:

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak csoportonként szerveződve
2012 áprilisa és 2014 júliusa között Németországban, Ausztriába n,
Szlovéniában,
Csehországban,
Svédországban,
Svájcban
és
Olaszországban különböző autókölcsönző társaságok képviselő it
megtévesztve jelentős (ötmillió-egy és ötvenmillió forint közötti) és
nagyobb (ötszázezer-egy és ötmillió forint közötti) értékű ún. prémium
kategóriás gépjárműveket béreltek ki, és azokat az eltulajdonítás
szándékával Magyarországra szállították, majd értékesítették. A vádirat
szerint a vádlottak több csoport tevékenységében is részt vettek, anyagi
elszámolás mellett segítették egymás tevékenységét tolmács, kísérő
biztosításával és a gépjárművek értékesítésében történő közreműködésse l.
Körültekintően megszervezett cselekményeiket a munkamegos ztás
jellemezte.
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

2016. október 12. (szerda)

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
Budapest Környéki Törvényszék – V. 508.
Ügyszám:

Ügy:

20.B.63/2016

előre kitervelten, aljas
indokból, különös
kegyetlenséggel,
védekezésre képtelen

2016. 10. 12.

08.30 óra

személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmény
ELSŐ TÁRGYALÁS!

Vádirati tényállás:
Vádlottak 2013 májusában ismerkedtek meg egymással Gödöllőn. A két vádlott
között hamar szerelmi kapcsolat alakult ki, O. E. hosszabb időszakokat is
folyamatosan L. Gy.-nál, illetve vele töltött.
I.r. L. Gy. vádlott hosszabb ideje Magyarországon élt, azonban tartózkodási
helyeit rendszeresen váltogatta.
I.r. L. Gy. vádlott 2013 márciusa és májusa közötti időben ismerkedett meg Y.
A. sértettel Budapesten.
Az ekkor 40 éves sértett prostituáltként dolgozott és anyagi gondokkal
küszködött. A sértett korábban keresett prostituáltnak számított, hosszabb
időszakon keresztül külföldön folytatta ezt a tevékenységet.
I.r. L. Gy. vádlott a Y. A. sértettel való megismerkedését követően nem
sokkal megállapodott a sértettel, hogy rablásokat fognak elkövetni különféle
pénzintézetek sérelmére oly módon, hogy az I. rendű vádlott fegyvernek tűnő
eszközzel bemegy a pénzintézetekbe a pénzt megszerezni, míg a sértett lesz a
sofőr, aki a helyszínre viszi, majd a menekülést biztosítja számára.
Az I. rendű vádlott és a sértett 2013 tavaszától több rablást kíséreltek meg
együtt a megbeszéltek szerint, ezek közül sikeres és sikertelen rablások
egyaránt voltak.
A sértett édesanyjának és egyik nagynénjének is beszélt a rablásokról.
Az I. rendű vádlott megbízhatatlannak is találta a sértettet, aki mindent tudott
a közös rablásaikról, és – főként kábítószer hatása alatt – hajlamos volt

beszélni is azokról. Emiatt L. Gy. I. rendű vádlott tartott attól, hogy a sértett
leleplezi őket.
Az I. rendű vádlott ezért elhatározta, hogy megöli a sértettet.
Tablettákkal elkábította a sértettet, majd kesztyűt viselve megfojtotta az ekkor
már
magatehetetlen sértettet. Az I. rendű vádlottnak nem sikerült a sértettet
azonnal megölnie, őt többször, hosszan, legalább húsz percen keresztül
fojtogatta, míg beállt a sértett halála.
A becsomagolt holttestet a két vádlott a ház emeleti részébe, egy franciaágy
ágyneműtartójába helyezték, majd az ágyra párnákat és ágyneműket
halmoztak.

Információ:

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

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u. 9. I/123.
Vádlott:
B. 383/2016. F. R. Á.

Tizenkettedik életévét be nem
töltött, hatalmi befolyása alatt álló
személy sérelmére elkövetett
szexuális erőszak bűntettének
kísérlete; szeméremsértés vétsége;
felügyelete alatt álló személy
sérelmére, befolyási viszonyával
visszaélve, folytatólagosan
elkövetett szexuális visszaélés
bűntette

2. tárgyalás - tanúkihallgatások

2016.10.12. 08.30

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott és élettársa –
P.T. - 2012-től éltek együtt egy hajdúsámsoni tanyán, amely szolgálati
lakásként működött. A pár ugyanis egy helyi állattartó telepen dolgozott.
A tanyán gyakran megfordult P.T. testvére, akivel a vádlott barátnője nagyon
szoros kapcsolatban állt. A nővér 8 és 13 éves lányai – a két sértett - is nagyon
ragaszkodtak nagynénjükhöz, illetve a vádlotthoz is. A két család rendszeresen
összejárt, ott is aludtak több alkalommal a másiknál. Az ügyészség szerint F.
Róbert Ádám ezt a bizalmas viszonyt kihasználva követte el a
bűncselekményeket.
2015 elején a pár meglátogatta a két sértett családját. Míg az asszonyok
beszélgettek, a vádlott bement a másik szobába és a 13 éves kislány mellé ülve
intim testrészei közelében simogatni kezdte a gyermeket. Akkor hagyta csak
abba, amikor a kislány eltolta a kezét. Eközben a sértett 8 éves húga mellettük
aludt.
2015 júniusában a két kislány és édesanyjuk érkezett látogatóba a tanyára. A
vádlott a házban kettesben maradt a 8 éves kislánnyal, az ölébe ültette a
gyermeket és a kezét megfogva megpróbálta a nadrágján keresztül a nemi
szervéhez érinteni. A sértett tiltakozott, nem értette, hogy mi történik vele,
leugrott a vádlott öléből és kiszaladt a szobából – írja a vád. A kislány nagyon
megijedt a történtek miatt, ezért senkinek nem merte elmesélni.
2015 júliusában a két kislány egy hetes nyaralásra érkezett a hajdúsámsoni
tanyára. Az első este a vádlott az udvaron játszott, labdázott, fogócskázott a
kiskorú sértettekkel. Játék közben úgy vette ki a labdát a 13 éves lány kezéből,
hogy közben megsimogatta a melleit. Később bújócskázás közben a kislány
fenekét simította végig, a gyermek eltolta a kezét. Másnap reggel egy hasonló
helyzet ismétlődött meg, a kislány akkor is kiszabadította magát a vádlott
öleléséből.
Egy másik alkalommal a 8 éves gyermeket a vádlott kísérte ki este a
kivilágítatlan udvaron lévő WC-re, és amikor a kislány kijött a WC-ből,
szembe találta magát a vádlottal, aki letolt nadrággal állt. Visszaindultak a
házba, de a férfi csak akkor húzta vissza a nadrágját, amikor visszaértek a
házhoz.
A két kislányban a történtek kellemetlen érzéseket váltottak ki, ezért a
negyedik napon közölték, hogy nem akarnak tovább maradni és hazavitették
magukat. A vádiratban az áll, hogy el akarták felejteni a történteket, ezért sem
egymással, sem édesanyjukkal nem beszéltek róla hónapokon keresztül.
Csaknem 3 hónappal később a 13 éves kislány, miután a tévében hallott egy
hasonló hírt, elmesélte a történteket édesanyja párjának. Ezt követően mondták
el az édesanyának is, majd megtették a feljelentést.
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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. földszint 30.
S. P. és 5 társa

nyereségvágyból és
2016. október 12.
több emberen elkövetett
emberölés bűntette

8.30

S. P. és társai ellen nyereségvágyból és több emberen elkövetett
emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban a
megismételt büntetőeljárás.
A tárgyalási napon tanúvallomásokat ismertet a bíróság.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály

Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. földszint 80.
Sz. F. Zs.

csalás bűntette 2016. október 12.

8.30

A Fővárosi Főügyészség Sz. F. Zs. vádlottat több, mint 2000 rendbeli
mintegy 10 milliárd forintra elkövetett csalással és 410 ezer euróra
elkövetett pénzmosással vádolja. A vád szerint a vádlott 2012 és 2014
között magát egy nem létező cég képviselőjének kiadva, valótlan
befektetési lehetőségeket kínálva, több mint 2000 sértettet tévesztett meg
és bírt rá arra, hogy különböző (pár százezer forinttól az 50 millió forintot
meghaladó) pénzösszegeket bocsássanak a rendelkezésére, majd a pénzt
részben saját céljaira fordította, tényleges befektetési tevékenység
nyújtása nélkül. A csalás-sorozathoz széleskörű üzletkötői hálózatot
épített ki, a csalásban részt vevő cégek pedig elhitették a befektetőkkel,
hogy egy neves amerikai vállalat: a „Fortress” kezeli majd a pénzüket.
Első tárgyalási nap. A tárgyalási napon a vádirat ismertetése
történik.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó utca 25. földszint 7.
G. R. és 10 társa

kerítés bűntette

2016. október 12.

8.30

A vád szerint G. R. I. rendű vádlott társaival 2006-2007 között anyagi
ellenszolgáltatásért kiskorú fiúkat szerveztek be, hogy homoszexuá lis
kapcsolatot létesítsenek és fajtalankodjanak U.L. IV. rendű vádlottal, és
másokkal. A kiskorú sértetteknek fizettek az aktusokért. Az ügyészség a
vádlottakat tizennyolcadik életévét meg nem haladott személy sérelmére
elkövetett kerítés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja.
A tárgyalási napon iratokat ismertet a bíróság.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály
KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. I. emelet 115.
F.A. és társa

kerítés bűntette

október 12.

10.30

A két fiatalkorú vádlott lány egy kaposvári gyermekotthonban volt
elhelyezve, ugyanide került a 15 éves sértett lány is. Őt a vádlottak
rendszeresen fenyegették, vele trágár módon kiabáltak, ezért a
megfélemlített sértett zsebpénzét átadta nekik. Az I. r. vádlottat 2014.
októberében a sértettet arra kényszerítette, hogy szexuális kapcsolatot
létesítsen egy férfivel. A vádlott ezért egy 200 forintos süteményt kapott.
Az első fokon eljáró Kaposvári Járásbíróság ezért az I. r. vádlottat 3 év,
míg a II. r. vádlottat 2 év 6 hónap javítóintézeti nevelésre ítélte.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem

12.B.132/2016
N. A. és 2
társa

nyereségvágyból,
különös
kegyetlenséggel
elkövetett
emberölés
bűntette és más
bűncselekmény

2016. 10.12
és
2016.10.14.

8.45

A vád szerint röviden: A sértett korábban egy munkahelyen dolgozott
a III.r. vádlottal, később egy társasházban is laktak, jószomszéd i
viszony alakult ki közöttük. Miután a III. r. vádlott anyagi helyze te
megromlott, több alkalommal kért kölcsön kisebb összegeket a
sértettől. Miután a lépcsőházból elköltözött, kapcsolata megmaradt a
sértettel. A III. r. vádlott italozó életmódot folytatott, továbbra is
rendszeresen kért kölcsön a sértettől.
A sértett 2014 januárjában egy vállalkozót bízott meg azzal, hogy
lakásában kicserélje a járólapokat. A vállalkozónál dolgozott az I. r.
vádlott, aki a munkálatok során tapasztalta, hogy a sértett jó anyagi
körülmények között él. 2014 júniusában az I.r. vádlott az általa
korábbról, családi kapcsolataiból ismert II.r. vádlottnak elmondta,
hogy a sértettnél dolgozott, a sértett egyedül él és értékei
bűncselekmény révén megszerezhetők.
2014. június 26-án reggel az I. r. vádlott és a II. r. vádlott 9 óra körül
érkeztek a sértett lakóhelyére. Miután becsengettek a sértett beengedte
őket a lépcsőházba, majd az I. r. vádlott a sértett lakásának ajtaján
becsöngetett, a sértett beengedte, addig a II. r. vádlott a lépcsőházban
maradt, a nyitott bejárati ajtó előtt. Az I. r. vádlott igyekezett a sértett
figyelmét elterelni, addig a II. r. vádlott a lakásba besurrant, majd
kutatni kezdet értékek után. A sértett felfigyelt a II. r. vádlott
viselkedésére, rájött, hogy a vádlottak összejátszanak, számon kérte
őket. Az I.r. és II. r. vádlottak ekkor egy henger alakú tárggyal ütni
kezdték a sértettet a fején és a felsőtestén. A sértett a hálószobájába n
elesett. A II. r. vádlott a táskáját átkutatta, a pénztárcájából kivett
170.000 forint készpénzt, majd a lakásból eltávozott.
A III. r. vádlott ezen a reggelen egy a ház közelében található
presszóban italozott, majd a sértettől korábban kölcsönkapott pénz
visszaadása érdekében a sértett kaputelefonján csengetett. Az akkor
még a lakásban tartózkodó I.r. vádlott beengedte, mert azt hitte, hogy
a II.r. vádlott jött vissza. A III.r. vádlott a lakáshoz érve látta, hogy a
bejárati ajtó nyitva van, a lakásba bement, ahol a hálószob ában
meglátta a földön fekvő, szemmel láthatóan segítségre szoruló sértettet
és a szintén a hálószobában tartózkodó I.r. vádlottat, akkor pánikba
esett, a lakásból kirohant, onnan egy italboltba ment. Az általa
észlelteket más személynek nem mondta el, a sértettnek nem nyújtott
segítséget, sem a mentőket, sem a rendőrséget nem értesítette.
Az I.r. vádlott a III. r. vádlott távozását követően további értékeket
tulajdonított el, összesen 80.000 forint értékben, a sértett lakásából. A
lakást bezárta és a kulcsot magához vette.
Az I. r. és II. r. vádlott tartott attól, hogy a sértett életben maradt, ezért
még aznap 15.00 óra után visszamentek a helyszínre, a lakáskulccsa l

bementek a házba, onnan a lakásba és a még életben lévő, de
eszméletlen sértett arcát, fejét éles-hegyes eszközzel többször
megszúrták, majd eltávoztak. A sértettet barátnője többször próbálta
meg keresni telefonon a sértettet a bűncselekmény napján, és másnap
is sikertelenül, ezért 2014. június 27-én értesítette a rendőrséget.
A bíróság az ügyben folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (Szeged, Széchenyi tér 4.) 12. számú tárgyalóterem
O.
J.
L. Különösen
jelentős
vádlott és 2 mértékű
tényleges
társa
vagyoncsökkenést
eredményező
csődbűntett

2016. október 12. 8.15
óra

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint O. J. L. I.r., B. S. II.r. és P. L. III.r. vádlottak az
Sz. Zrt. igazgatóságának tagjai voltak. A gazdasági társaság mutatói 2008.
évtől
egyértelműen
romlani
kezdtek,
2009.
év
elejétől
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került, majd 2009. év április 18.
napján vált fizetésképtelenné tekintettel arra, hogy egy másik gazdasági
társaság felé fennálló 4 millió forintot meghaladó tartozását nem tudta
kielégíteni. A zrt. felszámolását a Szegedi Törvényszék 2010. augusztus
hó 13. napján rendelte el.
A zrt. fizetésképtelenné válását túlnyomórészt az idézte elő, hogy a
vádlottak mint igazgatósági tagok egyhangú döntésével 2007. év elejétől
rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az ésszerű
gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a teljes egészében vagy
részben a zrt. tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó és önálló
pénzügyi felelősséggel működő gazdasági társaságoknak, illetve néhány
esetben magánszemélyeknek is. E kölcsönadások valamennyi esetben
biztosítékul
lekötött
fedezet
hiányában
történtek,
tényleges
jogkövetkezmény nélkül a visszafizetés elmulasztása esetére, több esetben
likviditási problémákkal küzdő társaságok részére úgy, hogy azok a
kölcsönadások során már jelentős összegű tartozást halmoztak fel a zrt.vel szemben, és ennek visszafizetésére reális esélyük sem volt. A
kölcsönadások jelentős része arra az időszakra esett, amikor a zrt.-nek már
magának is fizetési nehézségei voltak, majd a kölcsönadások a

fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben, sőt a fizetésképtelenné válást
követően is folytatódtak.

A kölcsönök nyújtásáról I., II. és III.r. vádlottak döntöttek igazgatósá gi
határozat formájában, amelyek egy részét jegyzőkönyvbe foglalták. A
vádlottak az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes kölcsön
folyósításokról történő döntéseikkel a zrt. fizetésképtelenségét idézték elő,
vagyonát hozzávetőlegesen 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették,
amelyből I.r. és III.r. vádlottak közreműködés nagyságrendileg 1 milliárd
300 millió forint vagyoncsökkentésre terjedt ki, mellyel összefüggésbe n
ezen összegek tekintetében a hitelezők kielégítését meghiúsították. Ezt
meghaladóan II.r. vádlott a társaság fizetésképtelenségének időpontjában
összesen közel 89 millió forint tartozást engedett el különböző gazdasági
társaságokkal szemben fennálló követelésekből, így a zrt. vagyonát
összességében közel 1 milliárd 540 millió forinttal csökkentette.

A felszámolási eljárás során hozzávetőlegesen 6 milliárd 500 millió forint
hitelezői igény került bejelentésre.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.

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.229/2016.

Első tárgyalás

súlyos testi sértés
bűntette

2016.10.12.

11.00

A vád szerint a vádlott féltestvére élettársával közös lakóhelyükö n
vitába keveredett, amely során a sértett bal szemének tájékát ököllel,
nagy erővel megütötte.
A sértett a bántalmazás következtében bal szemének kötőhártya
bevérzését, az ínhártya szakadását, a szemlencse szürke-hályogosodás át
és ficamodását, üvegtesti bevérzést, valamint ideghártya leválást
szenvedett el. Az ütés maradandó fogyatékosságot eredményeze tt,
amely a bal szem jelentős mértékű látáscsökkenésében nyilvánul meg.
Az ügyészség a vádlottat maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi
sértés bűntettével vádolja.
A tárgyaláson a vádlott, a sértett és a tanúk kihallgatása, illetve
igazságügyi orvos-szakértő meghallgatása 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
W. S. A. M és kábítószertársa
kereskedelem bűntette
és más bűncselekmény

2016. október 12.

08:00

I.r. vádlott brit állampolgár, magyarországi állandó tartózkodási engedéllyel
rendelkezik, 2008-ban családi házat vásárolt Gy.-n, ahova nyugdíjas édesanyjával
költözött. Az áramellátás a házban olyan jellegű volt, hogy a padlástérben külön
alrendszer került kiépítésre. I.r. vádlott fiatal felnőttként kezdett el marihuána típusú
kábítószert fogyasztani oly módon, hogy jointokat sodort vagy az általa sodort
cigarettába szórta bele a cannabis növényi törmeléket. Hollandiai tartózkodása

idején megtanulta rokonától a cannabis növénytermesztés metodikáját, amelyet
tudását az internet segítségével tovább fejlesztette.
I.r. vádlott 1998-ban ismerte meg magyar állampolgárságú első feleségét, akivel
1998-ban Magyarországra költöztek. Viszonyuk megromlott, elváltak, majd a
vádlott Bécsbe költözött. Itt megismerte második feleségét, aki szintén magyar
állampolgár volt. 2007-ban ismét Magyarországra jött Gy.-n lakást bérelt, és nagy
gyakorisággal marihuánás cigarettát kezdett szívni. Mivel az általa vásárolt
marihuána változó minőségű volt, ezért elhatározta, hogy saját kábítószer-tartalmú
növénytermesztésbe kezd. A vádlott miden olyan eszközt beszerzett, amely a
családi ház padlásterében a cannabis típusú növény termesztéséhez szükséges. A
vádlott ausztriai munkavállalása során a cannabis növény termesztéséhez szükséges
magokat is vásárolt, majd 2013. év folyamán a padlástérben megkezdte a cannabis
típusú növény termesztését. Később az I.r. vádlott az ausztriai idénymunkái során
további nemesített cannabis sativa növényi palántákat vásárolt a nagyobb
hatóanyag-tartalom elérése érdekében.
A II.r. vádlott rendszeresen fogyasztott delta-9-THC tartalmú füvet, ezért az I.r.
vádlottat többször meglátogatta. 2013. évtől kezdődően kéthavi rendszerességgel
alkalmanként 10 g cannabis sativa növényi törmeléket vásárolt I.r. vádlottól.
A lefoglalás és a megtalált növények alapján az I.r. vádlott családi háza
padlásterében a cannabis sativa kendernövények termesztése kiemelkedően magas
technológiai színvonalon folyt. A termelést az I.r. vádlott több mint 2 éve folytatta.
A növényi egyedek teljes lefoglalt mennyiségének totál-THC tartalma 165 gramm,
amely a jelentős mennyiség alsó határának közel 1,5-szerese, a különösen jelentős
mennyiség alsó határának mintegy 14 %-a.

Első tárgyalási nap: vádlottak kihallgatása, tanúk, esetleg ítélet.
Információ:

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu
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A törvényszék az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlott és a

tanúk kihallgatása, a szakértők meghallgatása,
bizonyítási indítványok függvényében ítélet várható.
A vádirati tényállás lényege szerint:

továbbá

a

Az érzelmi labilitássa l és indulatke ze lé s i problémákkal küzd ő
B. K. Z. vádlott a 2014. évben élettársi kapcsolat ot létesített a
nála 10 évvel idősebb D. M. sértettel, akivel kezdetben D. - ben
és A.- n, majd 2015 nyarától Gy.- ben laktak. A vádlott és a
sértett
között
együttélés ük
alatt
–
elsősorban
az
alkoholfo gyas ztás ra visszave zethe tőe n – gyakoriak voltak a
veszekedések, ilyenkor előfordult, hogy a vádlott a sértette t
többször bántalmazta is, így a fején, nyakán megütötte.
A vádlott és a sértett 2015. szeptember 18. napján a délelő tti
órákban együtt indultak Gy.- ből vonattal D.- be, hogy a sértett
családi házánál a füvet lenyírják. A vádlott és sértett a házho z
kb. 13 óra 30 perc körüli időben érkeztek meg, majd a sértett a
boltba távozott, míg a vádlott délután kb. mintegy egy liter bort
fogyasztott el. Miután a sértett a boltból visszatért, a vádlotta l
közösen a ház hálószobájában a televízió bekapcsolásá va l
hangosan zenét hallgattak, amikor kb. 16 óra 30 perc kör üli
időben az ittas állapotban lévő vádlott üvölteni kezdett a
sértettel, őt „kurvának” nevezve. A sértett a vádlottat megkérte ,
hogy ezt hagyja abba, aki azonban a kérés ellenére a
szidalma zá st tovább folytatta, majd egy alkalomma l a sértette t
– feltehetően – pofon ütötte. A vádlott a sértett bántalmazá sát a
ház előszobájában is folytatta, melynek során a sértett nyaká t
megragadta, őt nyaktájékon, annak jobb old alán legalá b b
közepes erővel megütötte, illetve a sértettet has - mellkastájé k o n
– a májánál – egy alkalomma l, közepesnél nagyobb erőve l
megütötte. A sértett a bántalmazás során – feltehetően az ütések
miatti elesés következtében – a fejét legfeljebb közepes erőve l,
a bal falinyaks zirt tájékon az előszoba járólap borításába verte ,
majd a földön fekve maradt.
A sértett a vádlott által történt bántalmazása során a fejen (haja s
fejbőrön),a bal falinyaks zir ti területen egy kb. 1 cm- es
repesztett sebet, és ehhez kapcsolódóan a bal külső hallójára ttó l
a fejtető felé kezdődően, 3 cm átmérőjű szederjes hámfosztá s t
és
bőr
alatti
bevérzést,
valamint
egy
2
cm- es
folytonossá gme gs zak ítá st, a nyakon, a középvonaltól kiss é
jobbra, egy kb. 2 cm átmérőjű bőr alatti bevérzést, a nyak jobb
oldalán az állkapocsszögle t felett és a jobb fejbicce ntő
nyakizo m lefutása mentén több felüle tes, horzsolt- kar mo lt
hámsérülés t, 5 mm- es bőr alatti bevérzést, az ádámcsutk á tó l
balra 2x1 cm- es, illetve számos tűszúrásnyi szederjes bőr ala tti
bevérzést, a jobb fejbiccentő nyakizom középső területén 2 cmes hámkarcolást, a jobb állkapocs- test és a kulcscsont között a
fejbiccentő nyakizom területét is magában foglaló 10x12 cm- es
területen vérbeszűrődést, illetve a pajzsporc jobb fels ő
szarvának bevérzéssel kísért letörését, valamint a nyelvcso nt és

a gégeporcok jobb oldalának környezetében bevérzést, a jobb
pajzsmir igyet környező lágyrészek bevérzését, májszakad á s t
szenvedett el.
A vádlott a bántalmazást követően, 17 óra 50 perckor értesítette
a mentőket, akik a sértettet életveszé lyes állapotban az ajka i
Magyar Imre Kórházba szállították. A sértettnél a májrepedé s
következtében a hasüregben jelentős mennyis égű vér gyűlt
össze, amelyet akut műtét során a hasüregből eltávolítottak, és
a máj jobb lebenyén lévő kiterjedt, mély, roncsolt szakadás t
varrattal látták el. A szakszerű műtéti beavatkozás ellenére a
sértett keringése 2016. szeptember 19. napján 2 óra utá n
összeomlott, majd a sértett 2 óra 20 perckor meghalt. A sértett
halálának oka a vádlotti bántalma zás miatt kialakult vérzéses és
traumás shock volt, amelyhez a kiterjedt májsérülés vezetett.
A vádlottná l személyisé gza var és alkohol- abúzus állapít ha tó
meg, azonban a személyisé gza va ra nem olyan jellegű, ami a
beszámítás i képességét befolyásolná, a vádlott képes volt arra,
hogy a cselekménye következménye it felis merje, és enne k
megfele lő magatartást tanúsítso n.
Józan állapotú elkövetőt feltétele zve a vádlott nyilvá nva ló a n
felis merte, hogy a sértett nyakának közepes erővel, vala mint
hasának közepesnél nagyobb erővel történő megütéséve l a
sértettnek súlyos sérülései keletkezhetnek, azonban a halá lo s
eredmény bekövetkezését a tőle elvárható figyele m, ille t ve
körültekintés elmulas ztá sa miatt nem látta előre.
A főügyészség a vádlottal szemben börtönben végrehajtandó
szabadságvesztés büntetés kiszabását, a vádlott közügyek gyakorlásátó l
való eltiltását, valamint a büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség
megfizetésére kötelezését indítványozta.
Információ:

dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
Tel. 06-30-237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu
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Halált okozó, foglalkozás körében
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A járásbíróság az ügyben már tartott tárgyalást, a fenti határnapon a tanúk
kihallgatására kerül sor.
A vádirati tényállás lényege szerint:
B. G. vádlott 2013. évben a győri székhelyű A. Rally Club elnöke, annak egy
személyben képviselője volt. 2013. évben a hazai rallye versenyek
engedélyezését, regisztrálását a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ)
végezte.
A vádlott az A. Rally Club elnökeként 2009. év óta szervezett amatőr rallye
versenyt V. település belterületi utcáinak érintésével, amelyet a vádlott 2013.
október 19-én is meg kívánt szervezni. Az amatőr verseny megrendezéséhez V.
Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárulását adta azzal, hogy a
bajnokság, illetve az azon résztvevők (szervezők, versenyzők, nézők)
biztonságáért a szervező teljes körű felelősségét kikötötte; majd ezt követően a
település polgármestere az önkormányzat képviseletében hasonló tartalmú
megállapodást kötött a vádlottal.
A vádlott a verseny megrendezésének engedélyezéséhez szükséges Biztonsá gi
tervet készített és azt engedélyezésre az egyéb dokumentumokkal együtt az
MNASZ-hez felterjesztette. A vádlott által elkészített Biztonsági terv konkrét
versenypontok megjelölése nélkül tartalmazott ugyan egy általános jellegű
felsorolást arra nézve, hogy mi minősül „ a nézők számára veszélyes helynek", s
ezen felsorolás részét képezték egyebek mellett olyan területek, amelyek mögött
szakadék, vagy hirtelen magas domboldal, illetőleg olyan akadály van, ahonnan
nem lehet elugrani. A fentiek szerint ilyen veszélyes helynek számított egyebek
mellett a későbbi baleset helyszíne - a V., Pápai u. 15. szám alatti „Jégbüfé" előtti
útszakasz - is, ugyanis a kocsma teraszán tartózkodó nézők számára egy sodródó
gépkocsi elől semmiféle menekülési lehetőség nem volt, ráadásul a
vendéglátóegység terasza az úttest szélétől 0,4 méterre volt. Ennek ellenére a
Jégbüfé a Biztonsági tervben a verseny adott szakaszának rajzán még csak
feltüntetésre sem került.
A vádlott által elkészített Biztonsági terv szerint a nézők biztonsága érdekében
a veszélyes területeket karókra, fákra, illetve más helyekre rögzített
szalagokkal kerítették el, ugyanakkor a Biztonsági terv semmiféle konkrét
adatot nem tartalmazott pl. menekülésben akadályozott helyek biztosítására,
adott esetben a nézőknek az ilyen területekről történő eltávolítására, az
ingatlanok udvaráról esetlesen kilépők biztonságára nézve.
A fenti előzmények után a B. K. Kupa a 2013. évi Amatőr Rallye Kupa versenyek
17. sorszáma alatt az MNASZ részéről regisztrálásra és a vádlott - mint
versenyigazgató - által 2013. október 19. napján megrendezésre került.

A versenyen 75. rajtszámmal induló, R. Z. versenyző által vezetett VW Golf
típusú gépkocsi egy Y kanyarban megpördült, leállt, majd újraindítás után egy
jobbra ívelő kanyarban gépkocsijának jobb hátsó kerekével a szegélyre ráfutott,
melytől a gépkocsi stabilitását elveszítve megpördült és bal oldalával a Jégbüfé
teraszán álló nézők közé sodródva a kocsma falának neki csapódott, majd onnan
visszapattanva egy villanyoszlopot kitörve állt meg. A gépkocsi műszaki állapota
a verseny időpontjában jó volt, a balesetet nem lehetett műszaki hibával
összefüggésbe hozni, a jármű stabilitás vesztését és a nézők közé sodródását nem
műszaki meghibásodás okozta, hanem azt a járdaszegélynek ütközés indította el.
A stabilitásvesztés bekövetkezésekor a járművezetőnek már nem volt lehetősége
a nézők közé sodródás elkerülésére.
A baleset következtében a Jégbüfé teraszán állók közül M. J. Cs. sértett 8 napon
túl gyógyuló, ténylegesen mintegy 12-14 hét gyógytartammal járó bal lábszár III.
fokban nyílt, bokaizületbe terjedő darabos törését, jobb lábszára alsó harmadának
darabos törését, valamint fejzúzódást; B. L. Gy. 8 napon túl gyógyuló, ténylegese n
mintegy 60 nap gyógytartammal járó bal oldali légmell, májzúzódás, jobb oldali
sarokcsonttörést; G. K. sértett 8 napon túl gyógyuló, ténylegesen mintegy 30 nap
gyógytartammal járó jobb oldali szeméremcsont felső szárának elmozd ulás
nélküli törését, jobb csípő zúzódását, jobb oldali farpofa bevérzését és zúzódását;
Cz. M. sértett 8 napon belül gyógyuló bal külboka rándulását és fejzúzódást; K.
V. sértett 8 napon belül gyógyuló bal boka és jobb csípő zúzódásos; Á. I. sértett 8
napon belül gyógyuló jobb váll és bal csípő zúzódásos sérüléseit szenvedte el.
A baleset következtében a Jégbüfé falánál állók közül S. J. P. sértett agyzúzódást,
lágyagyhártya alatti bevérzést, a nyakcsigolya fognyúlványának és a IV.
ágyékcsigolya jobb oldali harántnyúlványának törését, a bal kulcscsont, a jobb
csípőlapát törését, kétoldali bordatöréseket, tüdőzúzódást, a máj és a vese - műtéti
eltávolítást igénylő - sérülését szenvedte el. A sértett a helyszínen történt
újraélesztést követően traumás és vérzéses shock okozta életveszélyes állapotban
került kórházi felvételre; életét akkor a szakszerű műtéti és intenzív terápiás
ellátás mentette meg. A sértett állapotában azonban kórházi kezelésének ideje alatt
átmeneti javulást
követően állapotromlás
következett be, melynek
folyományaként 2014. január 1. napján a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc
Kórházban elhalálozott. A 2013. október 19. napján a baleset következtében
elszenvedett sérülések és a 2014. január 1. napján bekövetkezett halál között
közvetett, részleges okozati összefüggés állapítható meg.
Az a körülmény, hogy a település belterületén áthaladó versenyen sem a település
lakóinak, sem a verseny nézőinek biztonsága nem volt megfelelően megoldott,
így a versenyen történt baleset során a sodródó gépkocsi a nézők közé
csapódhatott, a vádlott szakmai szabályszegéseire vezethető vissza.
Az MNASZ Alapszabályának 6.§ (1) bekezdés p) pontja rögzíti ugyan, hogy a
Szövetség feladata a sportesemények megrendezésével kapcsolatos szakmai
szabályok meghatározása, ilyen - és különösen a nézők biztonságával kapcsolatos
- szakmai szabályokat azonban az MNASZ nem készített, így a verseny
megszervezésével kapcsolatban a nemzetközi szabályozás volt irányadó. A
vádlott által elkészített Biztonsági terv, az az alapján megtett intézkedések
azonban nem feleltek meg a sportág nemzetközi szövetsége által közzétett

szabályozásnak. A vádlott által elkészített Biztonsági tervben a nézők
biztonságára vonatkozó rendelkezések és az azok alapján a helyszínen megtett
intézkedések - így a veszélyes helyek csupán szalagokkal történő megjelölése - az
elérni kívánt cél elérésére alkalmatlanok voltak. A vádlott a verseny szervezése és
rendezése során megszegte a FIA rallye sportágra vonatkozó rendelkezéseit is.
Továbbá a vádlott szakmai szabályszegést követett el azzal is, hogy a Biztonsá gi
tervnek a nézők biztonságára vonatkozó rendelkezései és mellékletei hiányosak,
felületesek voltak.
A járási és nyomozó ügyészség a vádlottal szemben felfüggeszte tt
szabadságvesztés büntetés kiszabását, valamint a büntetőeljárás során felmerült
bűnügyi költség megfizetésére kötelezését indítványozta.

Információ:

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

2016. október 13. (csütörtök)

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u.9. I/123.
Vádlott: K.Cs.

B.169/2016.

Több ember sérelmére, előre
kitervelten,
2016.10.11. 08:45
nyereségvágyból, különös
kegyetlenséggel, a
10.13.
bűncselekmény elhárítására
idős koránál fogva
korlátozottan képes
személyek sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmény

2. és 3. tárgyalás- tanúk kihallgatása
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a debreceni vádlott és a
Hosszúpályiban élő nagyszülei kapcsolata az elmúlt évek során nem volt teljesen
konfliktusmentes, mivel már előfordult, hogy a sértetteknek nagyobb összegű
készpénze tűnt el ismeretlen körülmények között. Mivel idegen személy ahhoz nem
férhetett hozzá, így a vádlottra terelődött a gyanú. Ez azonban a családon belül

maradt, a sértettek feljelentést senki ellen nem tettek. K. Csaba különböző
szórakozóhelyeken, szállodában végzett alkalmi munkát, tartós munkaviszonyt sehol
nem tudott kialakítani. Megélhetési körülményei nehézkessé váltak, édesanyjától és
nevelőapjától havi rendszerességgel kapott ugyan pénzbeli támogatást, de ez nem
fedezte kölktséges életformáját. Egy hitelintézettől felvett gyorskölcsönt is
megélhetésére fordította. Barátnőjével 2014. nyarán ismerkedett meg, akinek minden
alkalommal ajándékokkal szeretett volna imponálni, erre azonban pénze nem volt. A
cselekményt megelőzően a vádlott már hosszabb ideje nem tudta törleszteni a
kölcsönt, az édesanyjától kapott pénzt is hamar felélte. Ezért elhatározta, hogy a
sejtése szerint jelentős összegű megtakarítással rendelkező nagyszüleitől fog
mindenáron pénzt szerezni. Elhatározta, ha az időskorú nagyszülők önként nem adnak
neki pénzt, akkor erőszakos úton, fenyegetés, akár bántalmazás útján is megszerzi azt
– áll a vádiratban.
2015. április 3-án délelőtt a vádlott céltalanul járkált Debrecen belvárosában, ennek
során végiggondolta azt, hogy milyen ürüggyel keresse fel a nap folyamán a
Hosszúpályiban lakó nagyszüleit. A kora délutáni órákban lakásában magához vett
egy húsvágó bárdot, majd azt egy nejlonszatyorba csomagolva autóbusszal
nagyszüleihez indult. K. Csaba négy-fél öt között érkezett meg a sértettekhez, akik
beengedték unokájukat, valamennyien bementek a házba és beszélgetni kezdtek. A
vádlott arra várt, hogy nagymamája egyedül maradjon, mert tőle szándékozott pénzt
kérni. Amikor az idős asszony a konyhába távozott, a vádlott utána ment és szólt neki,
hogy menjen be a szobába, mert beszélni szeretne vele. Miután a szobába bementek
K. Csaba közölte nagymamájával, hogy hetvenezer forint készpénzre lenne szüksége.
Az asszony azt felelte, hogy nem tud pénzt adni, melynek hatására a vádlott rendkívüli
indulati állapotba került, s brulális módon kioltotta nagyszülei életét.
Bár mindkét sértett halála a fejet ért nagy erejű csapások következtében, azok
elszenvedése után rövid időn belül bekövetkezhetett, azonban figyelemmel az
elkövetés eszközése, az erőbehatások nagyságára, a végrehajtás kitartó voltára és
módjára, K. Csaba az előre eltervezett cselekményét önmagából kivetkőző, rendkívüli
embertelenséggel, brutális módon, különösen kegyetlenül hajtotta végre.
Miután úgy vélte, hogy mindketten meghaltak, készpénz után kezdett kutatni, a
szekrények tartalmát kezdte átnézni. 126 ezer forint és pár ékszer kivételével nagyobb
összegű készpénzre azonban kitartó kutatás ellenére sem talált.
A vádlott a fürdőszobában lemosta a kezén és ruházatán lévő véres szennyeződést,
átöltözött, majd távozott a lakásból, és taxival ment debreceni lakására. Megérkezése
után a ház hatodik emeleti szemétledobójába ledobta a véres elkövetési eszközöket, a
cselekmény során használt szövetkesztyűt, valamint a sértett táskáját és pénztárcáját
tartalmazó papírzsákot, majd a lakásban tartózkodó családját meghívta vacsorázni. A
vádlott az estét a történtekről semmit sem sejtő családjával töltötte. A családtagok
másnap a kora délutáni órákban mentek vissza Hosszúpályiba, s találtak rá az elhunyt
sértettekre. K. Csaba Debrecenben maradt, felkereste barátnőjét, akinek azt
megelőzően a sértettektől eltulajdonított pénzből virágcsokrot, süteményt, parfümöt
és ékszert vásárolt.
2015. április 4-én K.Csaba először tagadta, hogy bármi köze lenne nagyszüle i

megöléséhez, de még ezen a napon beismerő vallomást tett a nyomozó hatóság előtt
áll a vádiratban.

Információ: Tatár Tímea sajtószóvivő, 36/30 748 3847
dr. Veszprémyné dr. Szajkó Márta, sajtótitkár, 36/30 327 0464
www.debrecenitorvenyszek.birosag.hu, email: sajto@debrecenit.birosag.hu ,
36/52 526 755

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. II. emelet 36.
T. Cs. I. és 10 társa

csalás bűntette

2016. október 13.

9.00

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 bíróság a tárgyalássorozat várható
ütemezéséről tájékoztat, majd a vádlott meghallgatásával kezdi meg
a bizonyítási eljárást.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály

Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. földszint 30.
F. Gy. és 14 társa

különösen nagy értékre
elkövetett hűtlen kezelés
bűntette

2016. október
13.

8.30

A vádlottak 2004-ben adásvételi szerződést kötöttek egy kft.-vel, amely
alapján egy belvárosi önkormányzati tulajdonú ingatlant lakott állapotú és
forgalmi értékénél is kevesebb összegért adtak el. A vád szerint ezzel

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettét követték
el.
A tárgyalási napon védői perbeszédek hangzanak el.
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 utca 27. földszint 51.
F. A. és 28 társa

csalás bűntette

2016. október 13.

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,
piramisszer űe n
folyamatosan bővülő bűnszervezetet hozott létre, melynek kizárólagos
célja a vádlottakkal kapcsolatba kerülő személyek pénzének megtéves ztő
módon, a vádlottak saját részére történő megszerzése volt.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával
folytatódik.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály

Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. I. emelet 97.
V. P. és 4 társa

különösen jelentős
értékre elkövetett
sikkasztás bűntette és
más bűncselekmények

2016. október 13.

8.30

A vádirat szerint V. P. és társai a Buda-Cash Brókerház működtetése során
2007-től kezdődően olyan bűnszervezetet hoztak létre, amelynek
keretében az ügyfelek befektetéseivel, értékpapírjaival részben
sajátjukként rendelkeztek, részben eltulajdonították azokat. A Fővárosi
Főügyészség bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett
sikkasztás, csalás és más bűncselekmények miatt emelt vádat.
A tárgyalási napon iratokat ismertet a bíróság.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó utca 25. III. emelet 306.
T. S. E. és 11
társa

számítástechnikai
rendszer elleni bűntett

2016. október 13.

8.30

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, folytatólagosa n
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.
Az eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály
GYULAI TÖRVÉNYSZÉK
Békéscsabai Járásbíróság 10.Fk.138/2016. számú büntetőügy
Fk. B. E.
vádlott és
társa

Tárgyalás időpontja:
Rablás bűntette

2016. október 13.

08 óra 30
perc

Első tárgyalás
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a fiatalkorú vádlottak 2015.
május 8-án a békési lakásotthonból Békéscsabára szöktek. Nem volt pénzük,
ezért elhatározták, hogy akár erőszakkal is pénzt szereznek. Reggel 7 órakor a
Luther utcán megszólították a náluk fiatalabb sértettet. Kényszerítették, hogy
velük menjen a szomszédos Lázár utcába, ahol az I. r. vádlott elvette a sértettől
a mintegy 10.000,- forint értékű sapkáját, majd megfenyegette őt, hogy
amennyiben nem ad neki pénzt, megveri. Ennek hatására a sértett átadott neki
1.000,- forintot. A II. r. vádlott ezalatt a közelben figyelt, segítve az I. r. vádlott

cselekményét. A vádlottak együtt hagyták el a helyszínt, majd a sértettől elvett
pénzt elköltötték.

Gyulai Járásbíróság 13.B.87/2016. számú büntetőügy
S. E. J.
vádlott

Tárgyalás időpontja:
Súlyos testi sértés
bűntette

2016. október 13.

08 óra 30
perc

Első tárgyalás
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és édesanyja; a 71
éves sértett Eleken egy háztartásban éltek. A vádlott 2014 novemberében
szóváltásba keveredett a sértettel. A veszekedés közben a vádlott a ház
nappalijában, az egyik sarokban álló kanapénak lökte a sértettet, aki a bútornak
ütközve jobb oldalon megütötte a bordáját. A vádlott ezt követően többször
megcsavarta a fekvő helyzetbe került sértett bal lábszárát, valamint bele is
rúgott. A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

Informáci
ó:

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék,
mint másodfokú
bíróság

K.
L. állatkínzás bűntette
2016. október hó 8:15
vádlott
13. napján
óra
A Miskolci Törvényszék, mint másodfokú bíróság előtt folytatódik a K. L.
ellen állatkínzás bűntette miatt indult büntetőügy tárgyalása 2016. október
hó 13. napján 8:15 órától az I/118. számú tárgyalóteremben.

A vádlott 2012 szeptemberében Golop községben, nyílvesszőjével meglőtt
Dózsa egy kis testű, kb. 10,5 kg súlyú kutyát, mert az megmorogta, majd később
megugatta a Polgármesteri Hivatal udvarán mezőgazdasági munkálatok at
végező két golopi ismerősét. A lövést követően az állat keserves vonyításs a l,
nyílvesszővel az oldalában megpróbált elszaladni, majd kb. 2-5 perc
I/118. sz.
elteltével elpusztult.
Miskolc,
Gy. u. 4.

tárgyalóterem
A Szerencsi Járásbíróság 2016. március hó 31. napján kihirdetett ítéletében
a vádlottat 180.000.- forint pénzbüntetésre ítélte, valamint kötelezte
407.292.- forint bűnügyi költség megfizetésére.
Információ:

dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Járásbíróság ( Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
B. J. és társai

Segítségnyújtás
elmulasztásának
bűntette

2016. 10. 13.

Fsz. 5.

8 óra 30 perc

A vádlottak 2015. szeptember 11-én Győrből Demecserbe
szándékoztak utazni kistehergépkocsival. Útközben több benzinkútnál
is megálltak, ahol a gépjárművet vezető B. J. vádlott kivételével
mindannyian szeszes italt fogyasztottak. Az M3-as autópályán 120-130
km/h sebességgel haladva, a gépkocsiban utasként jelenlévő D. Gy.
ittasságánál fogva hőbörögni kezdett, és ki akart szállni a járműből,
amit utastársai megakadályoztak, majd a kálmánházi pihenőhely
közelében, a leállósávon megálltak, és ott mindannyian kiszálltak a
gépkocsiból. D. Gy. ezt követően nem akart beszállni a gépkocsiba, így
a vádlottak magára hagyták, majd elindultak a járművel, és
Nyíregyháza felé tartottak. A Kállói úton lévő üzemanyagtöltő
állomásnál megtankoltak, közben az autót vezető B. J. vádlott a
segélyhívót telefonon hívta, és bejelentést tett, hogy D. Gy-t az
autópályán hagyták, kérte, hogy menjenek érte, nehogy baj érje.
Időközben az M3-as autópályán Budapest felől Nyíregyháza felé
közlekedett M. R. E. az általa vezetett személygépkocsival, 130 km/h-s
sebességgel, aki későn észlelte a forgalmi sávjában lévő D. Gy-t, és
fékezés nélkül, a sávjában haladva elütötte, amelynek következtében D.
Gy. olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. D.
Gy. vérében a balesetkor 2,79 gr/l ezrelék alkoholkoncentráció volt,
ami súlyos fokú ittas állapotot jelentett.
A vádlottak tisztában voltak azzal, hogy D. Gy. élete, testi épsége
veszélyben van, mivel tudták azt, hogy az autópályán tartózkodik,
ittassága miatt nincs beszámítási képességének birtokában. Az
ügyészség B. J. vádlottat segítségnyújtás elmulasztásának a

veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett bűntettével, a többi vádlottat
segítségnyújtás elmulasztásának vétségével vádolja.
Az ügyben perbeszéd és ítélethirdetés várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 13.
12.B.329/2016
B. I.

Információ:

közfeladatot ellátó személy
elleni erőszak bűntette

2016.
10.13.

13.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott 2016. január 31-én Pécsett, az esti
órákban ismerősével, annak lakásán italozott. Ismerőse ennek hatására
rosszul lett, ezért a vádlott 20 óra körül mentőt hívott. A kiérkező két
mentőssel szemben a vádlott agresszívan viselkedett, szidalma zta,
próbálta leköpni őket, miután a mentősök közölték vele, hogy őt nem
szállítják a kórházba, kizárólag az ápolásra szoruló ismerősét.
A vádlott ezt követően az egyik mentőápolót úgy bántalmazta, hogy a
mentőkocsi ajtajának nekilökte, két alkalommal az irányába ütött,
azonban a sértett kitért az ütések elől. Ezt követően a két mentős, annak
érdekében, hogy megakadályozzák a további bántalmazást, lefogták és
földre vitték a vádlottat és a rendőrség kiérkezéséig ott tartották. A
vádlott a rendőrök jelenlétében is folytatta a kiabálást, többször el akarta
hagyni a helyszínt, így vele szemben testi kényszert is alkalmaztak.
A közfeladatot ellátó, mentősként dolgozó sértett a történtek során 8
napon belül gyógyuló, könnyű sérülések miatt tett feljelentést.
A bíróság megkezdi a tárgyalást az ügyben.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, József A. u. 14.) 5. sz. tárgyalóterem
2.B.185/2015
B.J. A.-né és társa

vesztegetés
bűntette

2016.
10.13

13.00

A vád szerint röviden: A II.r. vádlott megbízási szerződéssel egy
háziorvos mellett egészségügyi adminisztrációs feladatokat látott el.
Tevékenységes során a krónikus betegek gondozásával kapcsolatban
önállóan nem rendelhetett gyógyszert, az általános egészségügyi normák
betartására és titoktartásra is köteles volt.
A II.r. vádlott 2000-ben került kapcsolatban az I.r. vádlottal, akivel
korábban egy településen laktak, majd miután 2006-ban az I.r. vádlott
elköltözött, kapcsolatuk megmaradt.

Információ:

Az I.r. vádlott 2011. január 1. és 2013. december 30 napja közötti
időszakban rábírta az asszisztensnőként dolgozó II. r. vádlottat arra, hogy
a háziorvos körzetébe tartozó betegek személyes adatainak – nevüknek,
születési idejüknek, lakcímüknek és társadalombiztosító azonosító
jelüknek – felhasználásával e betegek nevére valótlan tartalmú,
vényköteles, nyugtató hatású gyógyszerekre szóló orvosi rendelvények et
készítsen. Ennek fejében 2011. januárja és májusa között kisebb értékű
ajándékokat – saját készítésű kézműves termékeket és édességeket, illetve
készpénzt, míg 2011. május 2. és 2013. december 18. között összesen 47
alkalommal 360.000 forint készpénzt utalt át az I. r. vádlott a II. r.
vádlottnak. A II. r. vádlott az ajándékokat és az átutalt összegeket nem
juttatta vissza az I. r. vádlottnak.
A II. r. vádlott a rendelvények elkészítéséhez az őt alkalmazó háziorvos
vagy annak helyettese által előre aláírt és lepecsételt, azonban kitöltetle n
orvosi rendelvényeket használta fel. A két háziorvos, valamint a betegek,
akiknek nevére a rendelvényeket kiállították, erről nem tudtak, ahhoz nem
járultak hozzá.
A II. r. vádlott az őt alkalmazó háziorvos 211 betegének
személyazonosító adatait a céltól eltérően, haszonszerzési célból kezelte.
Az I.r. vádlott a rendelvényeket az érintett betegek helyett aláírta és
azokat szigetvári patikákban váltotta ki, a hamis magánokiratok a t
felhasználta, a gyógyszereket a valós forgalmi árukon vásárolta meg,
egészségbiztosítási támogatásra való jogosultságot nem érvényesített.
A bíróság az ügyben folytatja a tárgyalást.
Dr. Barkaszi Attila
Sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz. II. tárgyalóterem

15.B.163/2016
T. N.

jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem
bűntette

2016.
10.13.

8.30

A vádirat szerint röviden: A visszaeső vádlott 2014. szeptember vége és
2015. május vége közötti időszakban, nyilvános helyen található
számítógépet használva az interneten keresztül jelentős mennyisé gű
kábítószert rendelt. A megrendeléseket a vádlott postán vette át. A
kábítószert lakásán, mérleg segítségével adagokra osztotta és Pécsett,
grammonként 1000 forintért árulta. A vásárlók a vádlottat telefonon
keresték fel, majd egy előre megbeszélt, nyilvános helyen történt meg a
kábítószer és a pénz átadása.
A vádlottnál történt házkutatás során a nyomozó hatóság többfajta
kábítószert, digitális mérleget, valamint készpénzt, és a vevőkkel
történő kapcsolattartásra fenntartott két mobiltelefont foglalt le.
A bíróság az ügyben a tárgyalást folytatja.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Törvényszék (Szeged, Széchenyi tér 4.) 117. számú tárgyalóterem
H. J. R. vádlott és társa

különösen nagy vagyoni 2016. október
hátrányt
okozó 13., 14.
költségvetési
csalás
bűntette

9.00 óra

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint H. J. R. I.r. vádlott a munkaerő közvetítéssel foglalkozó K.
Iskolaszövetkezet igazgatóságának elnöke és vezető tisztségviselője volt 2011.
szeptember hó 08. és 2012. április hó 25. napja között. I.r. vádlott 2011. december
hó 30. napján megbízási szerződést kötött egy kft.-vel, amelynek keretében az
iskolaszövetkezet vállalta, hogy a kft. részére munkavállalókat biztosít a kft. által
közvetített munkák elvégzése érdekében. A kft. alvállalkozója volt egy zrt.-nek,
amely az egész országra kiterjedően részben diákok általi munkavégzésre kötött
megbízási szerződéseket. Az iskolaszövetkezet 2012. januártól foglalkoztato tt
munkavállalókat, akik a kiközvetítés alapján a munkát el is végezték, mire I.r. vádlott
a teljesítésigazolásokat kiállította, amely alapján leszámlázásra került az
alvállalkozói díj. I.r. vádlott a teljesítést követően kiállította a számlákat a kft.
részére, azonban ennek ellenére nem nyújtott be ÁFA bevallást az adóhatósághoz,
ily módon a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség vonatkozásában

rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényt elhallgatott, melynek
következtében ÁFA adónemben 2012. január, február és március hónapokban
mindösszesen 136.747.042,- forint vagyoni hátrányt okozott.

A. Z. II.r. vádlott 2012. április hó 24. napjától a szövetkezet felszámolásának kezdő
napjáig volt az igazgatóság elnöke és vezető tisztségviselő je. II.r. vádlott a megbízá s i
keretszerződés alapján az alvállalkozói jogviszonyt továbbra is fenntartotta, és ennek
alapján tovább foglalkoztatta a munkavállalókat, akik a munkát ténylegese n
elvégezték. II.r. vádlott ennek megfelelően kiállította a teljesítésigazolásokat, majd
a kft. is kiállította a számlákat, azonban II.r. vádlott nem nyújtott be ÁFA bevallást
az adóhatósághoz, ily módon a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség
vonatkozásában rendszeres haszonszerzésre törekedve valós tényt elhallgato tt,
melynek következtében ÁFA adónemben a 2012. április és 2013. március hónapok
közötti időszakban mindösszesen 426.581.192,- forint vagyoni hátrányt okozott az
állami költségvetésnek.

A fentieken kívül II.r. vádlott az iskolaszövetkezet felszámolásának megindulá sát
követően az iskolaszövetkezet
könyvelési anyagát nem adta át a
felszámolóbiztosnak, így a jogszabályban előírt bizonylati rendet megsértette,
amelynek következtében a felszámolási eljárásban az iskolaszövetkezet vagyoni
helyzetének áttekintését és ellenőrzését a felszámolóbiztos számára teljesen
meghiúsította.

Az ügyészség I.r. vádlottat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségve tés i
csalás bűntette, míg II.r. vádlottat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó
költségvetési csalás bűntette és számvitel rendjének megsértése bűntett
elkövetésével vádolja.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló

E. K.

Több ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete
és más
bűncselekmények

2016. október
13.

08.30

Vádlott 2014. decemberében megemlítette ismerősének Sz.G.L.
sértettnek, hogy egy külföldi ismerősén keresztül jó minőségű, új
autóalkatrészeket tud szerezni. Sz.G.L. üzleti lehetőséget látott a
dologban, ezért kérte a vádlottat, hogy ismertesse őt össze a külföld i
ismerősével. A vádlott és Sz.G.L. többszöri időpont módosítás után 2015.
január 31. napján egyeztek meg a találkozó időpontjaként.
A vádlott és Sz.G.L. sértett ezen a napon 20.00 óra körüli időpontban
találkoztak Győrben. Amikor találkoztak Sz.G.L. sértett által vezetett
gépkocsiban bent ült még Sz.T. és B.F. is. A vádlott beült gépkocsiba és
elindultak Tatabánya felé. A vádlott az M1 autópálya 2. tatabányai
lehajtójánál szólt Sz.G.L. sértettnek, hogy az autópályáról hajtosn le és
hajtson a Vértesszőlős és Tatabánya között lévő Vértesszőlős, Határ u. 1.
szám alatti McDonald's gyorsétterem közelében található zsákutcáho z,
mivel ide fog érkezni a vádlott külföldi ismerőse. A sértett a vádlott által
megjelölt helyen le is parkolt és a kocsiban ülve várakoztak, beszélgettek.
E.K. vádlott a gépjárműből rövid időre kiszállt.
Egy idő után Sz.G.L. sértett a gépjármű letekert ablakán keresztül kiszólt
a vádlottnak, hogy a gépjárművel előbbre akar állni a zsákutcában oda,
ahol nagyobb a fény. A vádlott ekkor gyorsan visszaszállt az autó bal hátsó
ülésére majd hirtelen, ismeretlen okból, egy ismeretlen típusú, öntöltő
maroklőfegyverből - melynek megszerzésére, illetve tartására a vádlott
engedéllyel nem rendelkezett – leadott egy-egy, a sértettek nyakára
irányuló lövést.
Sz.G.L. sértett az őt ért lövés következtében a nyak hátsó felszínének lőtt
sérülését szenvedte el.

Bizonyítás

Információ:

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Zalaegerszegi Törvényszék
O. I.

Emberölés bűntette

2016. 10. 13

10.00

http://zalaegerszegitorvenyszek.birosag.hu/sajtokozlemeny/20160623/bele
halt-bantalmazasba-az- idos-sertett
Információ:

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

Zalaegerszegi Járásbírság
V. T.

2016. 10.13.

9.00

Gyermekpornográfia
bűntette

A vád szerint a vádlott 2012 júliusában, valamint 2013 márciusában az
interneten lány nevet megadva lépett kapcsolatba egy 9, illetve egy 13 éves
kislánnyal, akiket arra kért, mutassák meg magukat neki meztelenül. A férfi
erről digitális képeket készített, amelyeket később lefogla ltak nála.
Információ:

Zárt tárgyalás várható!
dr. Beznicza Árpád
sajtószóvivő
0630/902-4360
BezniczaA@zalaegerszegit.birosag.hu
Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit

sajtószóvivő
0630/421-4789
BartalneMJ@zalaegerszegit.birosag.hu

2016. október 14. (péntek)

PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA
Fővárosi
Ítélőtábla
T.V.Q. és 3 társa
2016. október
kábítószer-kereskedelem
14.
bűntette
9 óra
Dr. Krémer László tanácsa – nyilvános ülés

Fszt. I. sz. tárgyaló

A Pécsi Ítélőtábla tanácsa kirendelés alapján a Fővárosi Ítélőtábla
ügyében jár el.
A Fővárosi Törvényszék a következő tényállást állapította meg:
A 4 vietnami állampolgárságú vádlott 2013 márciusától tartózkodott
Magyarországon, érvényes tartózkodási engedéllyel szeptember
közepéig azonban csak a III.r. vádlott rendelkezett. Szintén a III.r. vádlott
volt az egyedüli, aki munkahellyel és jövedelemmel rendelkezett. A
vádlottal legkésőbb 2013 márciusától marihuána- nagykereskedelemme l
foglalkoztak Budapest területén. A kábítószert külföldön tartózkodó
vietnami személyektől szerezték be. A beszerzést az I.r. vádlott, illetve
esetenként az ő utasítása alapján a II.r. vádlott végezte, míg a kábítószer
tárolását, kimérését, csomagolását és a vevőknek történő kiszállítását a
III.r. és a IV.r. vádlottak végezték az I.r. vádlott utasításainak
megfelelően, amit a II.r. vádlott felügyelt és ellenőrzött.
Az I.r. vádlott 2013. április 22-ét megelőző napokban legalább 16 kg
marihuánát szerzett be, majd utasította a III.r. vádlottat, hogy 5+1
kilogrammot készítsen elő továbbértékesítésre. A III.r. vádlott taxiva l
elindult, hogy a kábítószert az eljárás során ismeretlenül maradt vevőnek
leszállítsa, azonban a rendőrség intézkedés alá vonata őket és a
kábítószert lefoglalta. Ezt követően a rendőrség a kábítószer tárolására
szolgáló raktárhelyiségben a fennmaradó 11.762 g kábítószert is
megtalálta és az I.r., a II.r. és a IV.r. vádlottak egyidejű elfogása mellett
lefoglalta.
A Fővárosi Törvényszék a vádlottakat bűnösnek találta társtettesként
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében, ezért az I.r. vádlottat 7
év fegyházbüntetésre és Magyarország területéről 10 évi kiutasításra, a
II.r. vádlottat 6 év 7 hónap fegyházbüntetésre és Magyarorszá g
területéről 10 évi kiutasításra, a III.r. vádlottat 6 év fegyházbüntetésre és
Magyarország területéről 10 évi kiutasításra, míg a IV.r. vádlottat 6 év
fegyházbüntetésre és Magyarország területéről 10 évi kiutasításra ítélte.

Az ítélet ellen a vádlottak és védőik jelentettek be fellebbezést.

Információ:

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

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Budapest Környéki Törvényszék – Fszt. 21.
Ügyszám:

16.B.39/2016

Ügy:
különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntette

2016. 10. 14.

08.30 óra

Ítélet várható!

Vádirati tényállás:

A vádlott 2013-ban ismerte meg A. F.-né sértettet a sértett akkori élettársán,
G. Z.-on keresztül. Miután G. Z. 2015 áprilisában más ügyben előzetes
letartóztatásba került, a vádlott élettársi kapcsolatot létesített a sértettel, és a
sértett apaji lakhelyére költözött. A ház a bejáratnál egy szélfogó
helyiségből, egy konyhából és egy hálószobából állt. Sem a vádlottnak, sem
a sértettnek nem volt állandó munkája. Mindketten napi szinten
fogyasztottak szeszes italt, főként bort. Ittas állapotban gyakran
összevesztek, mivel a sértett féltékeny volt a vádlott korábbi élettársára, Ny.
E.-ra. A veszekedések időnként a vádlott részéről tettlegességig fajultak, a
vádlott ilyenkor kézzel vagy ököllel ütötte élettársa fejét. A. F.-né sértett ittas

állapotban gyakran elesett,
hámsérülések keletkeztek.

emiatt

a végtagjain

kisebb zúzódások,

2015. augusztus 05-én szerda reggel a vádlott és a sértett kibékültek, majd a
vádlott elment a közeli kocsmába borért. 13 óráig négy liter bort ittak meg
együtt, utána ismét veszekedni kezdtek. A konyhában a vádlott bal kézzel,
ököllel ismét több alkalommal közepes erővel arcon ütötte az élettársát. Az
egyik ütés következtében egy tányér leesett a földre és eltört, ezt követően
A. F.-né - utólag pontosabban meg nem állapítható okból és módon - a tányér
szilánkjaiba beleesett, így a szilánkok megvágták a mellkasát. A sértett
felállt és bement a hálószobába, majd lefeküdt. A vádlott utána ment, és az
ágyon fekvő sértettet két kézzel kis erővel fojtogatta, majd elengedte.
Végezetül közepes erővel ököllel arcon ütötte, ettől leesett az ágyról és
elvesztette az eszméletét.
Ezt követően a vádlott lefeküdt aludni, majd este hat óra körül felkelt, két
liter bort hozott a kocsmából, amelyet két és fél óra alatt megittak az
élettársával együtt, és ismét lefeküdtek aludni.
Hajnalban négy óra előtt felkeltek, A. F.-né féltékenysége miatt ismét
összevesztek, ezért a vádlott a sértett oldalát megrúgta, aki az ágyról leesett.
A vádlott felkelt és kiment a konyhába, időközben a sértett visszafeküdt az
ágyba. V. Gy. vádlott a konyhafiókból kivette a 19 cm pengehosszúsá gú
fanyelű kést, és a hálószobába ment, ahol az ágyon hanyatt fekvő sértett
mellkasára térdelt, bal kezével jobb karját lefogta, míg a kést tartó kezének
könyökével a bal kezét leszorította, majd a sértettet a késsel az álla alatt úgy
vágta meg, hogy a vágás a szájüregbe hatolt. Ezt követően a kést letörölte,
és visszatette a helyére.

A sértett ezt követően felkelt az ágyról, és az ágy mellett állva vitatkozott a
vádlottal. Emiatt a vádlott kiment a bejárati ajtónál található szélfogóba,
melyből kivette egy acélfejű baltát, és visszament a hálószobába. A balta
nyelét két kézbe fogva a balta fokával legalább 3-4 alkalommal közepes,
illetve legalább 1-2 alkalommal nagy erővel megütötte élettársa fejét a hajas
fejbőrön. A. F.-né az ütésektől elvesztette az eszméletét és a földre hanyatt
esett. Ezután a vádlott az eszméletlen sértettet két kézzel további 1-1,5
percig fojtogatta. A sértett halála 2015. augusztus 06. napján három és négy
óra közötti időben állt be.
A vádlott a fojtogatást követően megállapította, hogy nincs pulzusa,
szívverése a sértettnek, és feltette az ágyra. A vádlott el akarta tüntetni a
bűncselekmény nyomait, ezért levetkőztette a sértettet és annak ruháit,
valamint az ágynemű huzatokat beáztatta a kádba, a baltát visszatette a
szekrénybe. A vádlott 7 óra 19 perckor telefonon a rendőröket majd a
mentőket is értesítette a sértett haláláról.

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. földszint 30.
S. P. és 5
társa

nyereségvágyból és
több emberen
elkövetett emberölés
bűntette

2016. október 14.

8.30

S. P. és társai ellen nyereségvágyból és több emberen elkövetett
emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban a
megismételt büntetőeljárás.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával
folytatódik.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály

Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27. földszint 80.
Sz. F. Zs.

csalás bűntette

2016. október 14.

8.30

A Fővárosi Főügyészség Sz. F. Zs. vádlottat több, mint 2000 rendbeli
mintegy 10 milliárd forintra elkövetett csalással és 410 ezer euróra
elkövetett pénzmosással vádolja. A vád szerint a vádlott 2012 és 2014
között magát egy nem létező cég képviselőjének kiadva, valótlan
befektetési lehetőségeket kínálva, több mint 2000 sértettet tévesztett meg
és bírt rá arra, hogy különböző (pár százezer forinttól az 50 millió forintot
meghaladó) pénzösszegeket bocsássanak a rendelkezésére, majd a pénzt
részben saját céljaira fordította, tényleges befektetési tevékenység
nyújtása nélkül. A csalás-sorozathoz széleskörű üzletkötői hálózatot
épített ki, a csalásban részt vevő cégek pedig elhitették a befektetőkkel,
hogy egy neves amerikai vállalat: a „Fortress” kezeli majd a pénzüket.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás a vádlott meghallgatásával
kezdődik.
Információ:
Tel.: 061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fővárosi
Fax: 06-1-354-6099
Törvényszék Sajtó email: sajto@fovarosit.birosag.hu
Osztály

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék ( Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
K. Zs. és társai

Életveszélyt okozó
testi sértés bűntette

2016. 10. 14.
8 óra 30 perc

Fszt. 7.
tárgyalóterem

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint a
rokoni kapcsolatban álló vádlottak közül I.r. K.Zs. és II.r. K. J.-né a
labilis, könnyen befolyásolható sértett személyiségét ismerve V.I.
sértettet kb.2006-2007. évben nyíregyházi ingatlanukba csábították,
annak érdekében, hogy őt kihasználják. A sértett rokkant nyugdíjára és
munkájára is számítottak, amiért a sértett élelmet kapott és aludhatott egy
a ház mögé épített fűtetlen külön bejáratú helyiségben. A sértettnek
udvari munkákat kellett végeznie, valamint az ingatlan kapuját télennyáron a kapu mellett állva kinyitni, hogy a haza érkezőknek ne kelljen
sokat várniuk. Amennyiben ez mégis előfordult I. és II.r. vádlottak puszta
kézzel, ököllel, vagy bottal ütötték a sértettet. Rendszeresen előfordult
azt is, hogy a sértett a veréstől tartva I. és II.r. vádlottak felszólítá sára
hosszú ideig kutyaugatást utánozott.

A vádlottak bántalmazása következtében a súlyosan sérült sértett, súlyos
fokú kihűlés miatt életveszélyes állapotban kórházba került, miután a I.
és II.r. vádlott ijedtükben hívták a mentőket. A sértett felépülé sét
követően visszaköltözött a vádlottakhoz, ahol továbbra is bántalmazták.
A sérttet sérülései miatt nyomozást rendeltek el, ahol a sértettet tanúként
kihallgatták. A sértett a kihallgatás során készült jegyzőkönyvekbő l
másolatot kellett, hogy kérjen, és amennyiben II. és III.r. vádlottak azt
észlelték, hogy azokban nem a betanított vallomás szerepel, őt napi
rendszerességgel bántalmazták. I.r. vádlott előzetes letartóztatá sba
került, és mikor annak időtartamát a bíróság 2013. december 12. napján
ismételten meghosszabbította a sértettet II., III. és IV.r. vádlottak újra
bántalmazták. Másnap észlelték, hogy a sértett elhalálozott, és
értesítették a mentőszolgálatot.

A sértett halála tüdőgyulladás miatt következett be. A sértett sérülései
nem hozhatóak okozati összefüggésbe a bekövetkezett halálával.

Az ügyészség az I.r. vádlottat 1 rendbeli életveszélyt okozó testi sértés
bűntettével, mint társtettest, II.r. vádlottat 1 rendbeli életveszélyt okozó
testi sértés bűntettével, mint társtettest, 1 rendbeli folytatólagosan, aljas
indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés
bűntettének kísérletével, mint társtettest, 4 rendbeli kiskorú

veszélyeztetése miatt, mint társtettest, III.r. vádlottat 1 rendbe li
folytatólagosan, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett
súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, mint társtettest és 4 rendeli
kiskorú veszélyeztetésének bűntettével, mint társtettest míg IV.r.
vádlottat 1 rendbeli folytatólagosan, aljas indokból, különös
kegyetlenséggel elkövetett súlyos testi sértés bűntettének kísérleté ve l,
mint társtettest, V.r. vádlottat segítségnyújtás elmulasztásának vétségével
vádolja.
A bíróság a bizonyítási eljárást folytatja.

Információ:

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

Nyíregyházi Járásbíróság ( Nyíregyháza, Bocskai u. 2. )
Id. V. J. és Iparjogvédelmi
társai
jogok megsértésének
bűntette

2016. 10. 14.
13 óra 00 perc

Fszt. 8.
tárgyalóterem

I. és II. rendű vádlottak 2013. és 2014. évben úgy tettek szert
jövedelemre, hogy különféle márkás és igen közismert és népszerű
mosószereket hamisítottak úgy, hogy azok külső megjelenésükben a
laikus vásárlók számára az eredeti termékre megtévesztésre alkalmas
módon hasonlítottak. A hamis mosószereket ellenérték fejében
értékesítették ismeretlen vevők részére. A hamis mosópor előállításá ho z
szükséges alapanyagokat I. rendű vádlott szerezte, II. rendű vádlott
személyesen felügyelte a munkafolyamatokat és az értékesítésben is részt
vett I. rendű vádlottal. III. rendű vádlott rendszeresen fizetés ellenébe n
dolgozott I. rendű vádlottnak, hamis mosószereket állított elő.
Az ügyben ítélethirdetés várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Pécs, Rákóczi út 34.) I. emelet 8.
tárgyalóterem
M.275/2016
Zsolnay
2016.
Porcelánmanufaktúra
M.276/2016
munkaviszony
Zrt. felperesnek, 10.14.
8.30
megszüntetése
M. K. A. és 9 társa
alperes ellen
Zsolnay
Porcelánmanufaktúra
Zrt. felperesnek, -

munkaviszony
megszüntetése

2016.
10.14.

13.00

B. É. és 11 társa
alperes ellen

Információ:

Az alperesi munkavállalók 2016. június 7-én azonnali hatályú
felmondással megszüntették a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
felperesnél fennálló munkaviszonyukat. A munkáltató az azonnali hatályú
felmondásban megjelölt okok valóságát és okszerűségét vitatva, pert
indított az alperesi munkavállalókkal szemben.
Dr. Sebestyén Ágnes
sajtószóvivő
+36- 30-656-6710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság (Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.) 8. sz. tárgyalóterem

A. L. vádlott és zsarolás
bűntette, 2016. október
11 társa
hatósági
eljárás 14.
akadályozásának bűntette
és más bűncselekmények

8.15
óra

Az ügy lényege: Az Orosházi Városi Ügyészség a vádlottakkal szemben
többrendbeli személyi szabadság megsértése, zsarolás bűntette és más
bűncselekmények miatt emelt vádat. A kilenc vádlott közül az I.r. A. Lajos
és a II. r. N. Ibolya vádlottak élettársak, a III. r. A. Hajnalka, a IV. r. A.
László és az V. r. A. Zsolt vádlottak a gyermekeik, a VI. r. N. Tímea vádlott
az V.r. vádlott élettársa, a IX. r. L. Mária pedig a IV.r. vádlott élettársa. A
vádirat szerint a vádlottak döntően Gádoros település területén jogtalan

haszonszerzésből eredő vagyonukból jelentős ingatlanvagyo nna l
rendelkeztek. Az II-VI.r. vádlottak az I.r. vádlott, mint családfő
tekintélyelvű irányítása alatt álltak. A családtagok megállapodtak abban,
hogy rendszeres haszonszerzésre törekedve állandósult, módszeres
bűnelkövetésre rendezkednek be oly módon, hogy a család állattartó
gazdálkodását ún. „csicskatartásként” ismert módszerre alapozottan
üzemeltetik. Ennek keretében mentális, egészségi, illetve szociális
helyzetük miatt kiszolgáltatott, befolyásolható, elesett embereket keresnek
fel, vesznek rá vonzó életkörülmények, jó ellátás, megfelelő fizetség hamis
ígéretével ingatlanuk elhagyására, majd személyi okmányaik tó l
megfosztják őket, így önálló ügyintézéstől elzárják, rossz lakhatási
feltételek közé helyezik, állandó fenyegetéssel, fizikai bántalmazás sa l
rendszeres munkavégzésre kényszerítik, rendszeres havi járandóságaikat
pedig elveszik. A családtagok között szervezett munkamegosztás volt, a
részfeladatokat – így a sértettek felkutatása, szállítása, felügyelete, stb. –
egymás között megosztották, mely során az I.r. vádlott meghatáro zó
szerepet játszott.

A vádlottak különböző módszerekkel összesen kilenc sértett sérelmére,
összesen – a nyugdíj és egyéb járandóságok megtartásával, munkabér
visszatartásával – csaknem 45 millió forint kárt okozva követtek el
személyi szabadság megsértésének bűntettét és zsarolás bűntettét.

A VII. r. B. Péter és VIII.r. R. Zoltán az A. család alkalmazásában álltak,
utasításra közel 1,170 millió forint értékű csöves kukoricát tulajdoníto ttak
el jogtalanul.

A Gyulai Nyomozó Ügyészség a fenti ügy kapcsán több rendbeli hatósági
eljárás akadályozása, hamis tanúzás és hamis tanúzásra való felhívás
bűntette miatt is vádat emelt a vádlottakkal szemben. Az I.r. A. Lajos, a II.
r. N. Ibolya, a III. r. A. Hajnalka, a IV. r. A. László és az V. r. A. Zsolt
vádlottak a fentiek szerint részletezetten családtagok, a VII. r. J. László
vádlott pedig a III.r. vádlott élettársa volt. A vádirat szerint a fenti, zsarolás
és más bűncselekmények miatt az A. családdal szemben folytato tt
nyomozás során a rendőrség tanúként kívánta kihallgatni a sértetteket,
melyet a vádlottak a sértettek életveszélyes, illetve súlyos fenyegetésé ve l
kívántak megakadályozni. A rossz egészségi állapotban levő,
befolyásolható sértetteket a kihallgatásukat megelőzően a vádlottak
megfenyegették, illetve velük a VI.r. dr. Sz. István és a VIII. r. dr. K.
Ferenc ügyvéd foglalkozású vádlottak által szerkesztett, valótlan tartalmú
– büntetőjogi felelősségük alóli mentesülésüket és a nyomozás
megszüntetését célzó – vallomásokat írattak alá. A sértettek a hatóság előtti
meghallgatásukkor jogi képviselőként jelen levő VI.r. és a VIII. r.

vádlottak jelenlétében, fenyegetettség hatása alatt szintén valótlan tartalmú
vallomásokat tettek.

Az ügyben – kijelölése folytán – a Hódmezővásárhelyi Járásbíróság jár el,
a vádlottak részbeni azonossága és az ügyek szoros összefüggése folytán a
bíróság az ügyeket egyesítette.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.

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.259/2016.

közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak
bűntette és más
bűncselekmény

2016.10.14.

08.30

Első tárgyalás
A vád szerint a vádlott telefonon értesítette a mentőket, tekintette l
édesanyja váratlan rosszullétére. Mivel a mentőszolgálat nem azonnal
érkezett a helyszínre, a vádlott kérte a háziorvost is, hogy utazzon oda.
A telefonhívást követően 27 perccel megérkeztek az Országos
Mentőszolgálat munkatársai. Miközben a mentőtiszt vizsgálta az érintett
személyt, a vádlott nem mozdult édesanyja mellől és rendkívül feldúlt
állapotban folyamatosan szidta és fenyegette a mentősöket.
A vádlott viselkedése lehetetlenné tette a beteg megfelelő vizsgálatát,
így a pácienst a mentőautóba helyezték, majd a vádlottal közölték, hogy
a gépjárműben helyszűke miatt nem utazhat velük.
Ezt hallva a vádlott olyannyira feldühödött, hogy szitkozódás közepette
több alkalommal beleütött és belerúgott a mentőautó hátsó

karosszériájába, majd a vezetőoldali ajtóba is, amelynek következtében
a járművön horpadások keletkeztek.
A vádlott mentőápolókhoz címzett fenyegetései alkalmasok voltak arra,
hogy bennük komoly félelemérzetet keltsen. A mentőautóban 150.000,forint kár keletkezett.
Az ügyészség a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni erőszak
bűntettével, valamint kisebb kárt okozó rongálás vétségével vádolja.
A tárgyaláson a vádlott és a tanúk kihallgatása 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
S. A.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2016. október 14.

08:00

A vádlott és a sértett együtt éltek a sértett tulajdonát képező családi házas
ingatlanba. Mindketten italozó életmódot folytattak és a gyakori veszekedéseik
során tettlegesség is előfordult közöttük.
2015. szeptember 11. napján mindketten a K. presszóban jelentős mennyiségű
alkoholt fogyasztottak, melynek hatására mindketten erősen ittas állapotba
kerültek. Este nem egyszerre hagyták el a vendéglátó helyiséget, mert korábban
már a vádlott féltékenykedése miatt összevesztek.
Ezt követően a vádlott és a sértett 23:30 óra körül a lakóhelyükön találkoztak, ahol
ismét veszekedni, dulakodni, lökdösődni kezdtek egymással, majd a vádlott a
konyhafiókból egy 14 cm pengehosszúságú barna fanyelű, ún. bajonettkést vett
magához és a szobában egy alkalommal, közepes erővel mellkason szúrta a neki

szemben elhelyezkedő sértettet, továbbá közepes erővel megszúrta a jobb felkarján
is. A vádlott ezt követően eldobta a kést, a sértett pedig a földre esett.
Amikor a sértett észlelte, hogy vérzik a mellkasa és a karja, felállt és kikergette az
utcára a vádlottat, ahol a hangoskodásra kiérkező szomszédok – látva a sérüléseket
– értesítették a mentőket.
A sértett a vádlott szúrásai következtében az elülső mellkasfal középvonal mellett
található 2 cm-es szúrt sérülést, továbbá a jobb felkar váll-közeli harmadának
határán 3 cm-es szúrt sérülést szenvedett el, amelyek gyógytartama 8 napon belüli,
azonban a behatás helye, ereje, eszköze és módja alapján idegsérülés, esetleg
nagyfokú heveny vérzéssel járó és életveszélyes állapot kialakulásához is vezető
izom-, ér-, vagy mellűri sérülés, légzési elégtelenséget eredményező mellűri
levegő- vagy vérgyülem okozásának reális lehetősége miatt alkalmasnak
tekinthető életveszélyes sérülés okozására.
Első tárgyalási nap; vádlott, sértett, tanúk kihallgatása, esetleg ítélet.

Információ:

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK

Zalaegerszegi Járásbírság
D. A. és társa

Kifosztás bűntette

2016. 10.14.

10.00

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 hivatkozo tt

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.
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

2016. október 15. (szombat)

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Pécs, Rákóczi út 34.) I. emelet 8.
tárgyalóterem
M.277/2016
Zsolnay
2016.
Porcelánmanufaktúra
munkaviszony
Zrt. felperesnek, 10.15.
8.30
megszüntetése
T. I. és 9 társa alperes
ellen

Információ:

Az alperesi munkavállalók 2016. június 7-én azonnali hatályú
felmondással megszüntették a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.
felperesnél fennálló munkaviszonyukat. A munkáltató az azonnali
hatályú felmondásban megjelölt okok valóságát és okszerűségét vitatva,
pert indított az alperesi munkavállalókkal szemben.
Dr. Sebestyén Ágnes
sajtószóvivő
+36- 30-656-6710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Törvényszék
Személyiségi jogok
megsértésével
kapcsolatos sérelemdíj

2016. október 15.

13:00

Fsz. 24. tárgyaló
Egy lakásszövetkezet és tagjai között évek óta fennálló vitás
helyzetben 2015. évben a Fehérvár Televízió egyik közéleti műsorában
az alperes különböző kijelentéseket tett a szövetkezet működésével
kapcsolatban.
Az elhangzottak miatt a felperes személyiségi jogai megsértésének
megállapítását, az alperesnek a jogsértés abbahagyására kötelezését és
a további jogsértéstől való eltiltását, megfelelő elégtételadásra és
sérelemdíj megfizetésére kötelezését kéri.
Információ:

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

