48. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.11.20.-11.24.
2017. november 20.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Debreceni Ítélőtábla
P. K.

szexuális erőszak
bűntette

2017. 11. 20.

9.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júniusában P. K. vádlottat
folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette, folytatólagosan
elkövetett szexuális kényszerítés bűntette és kiskorú veszélyeztetése
bűntette miatt, mint többszörös visszaesőt 12 év fegyházbüntetésre és 10 év
közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott feltételes szabadságra nem
bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője
felmentésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint a
vádlott élettársi kapcsolatban élt Nyírábrányban és együtt nevelték az
asszony korábbi két házasságából származó öt gyermekét is. A vádlott
italozó életmódja miatt a kapcsolatuk megromlott. Ha a férfi ittas volt,
rendszeresen veszekedett élettársával, többször bántalmazta, megverte és
ennek a gyermekek rendszeresen szemtanúi voltak. Az asszony a
bántalmazások során gyakran menekült a szomszédokhoz és csak akkor
ment haza a gyermekeivel, amikor a vádlott kijózanodott. Bár féltek a férfitól,
mégis ritkán hívott rendőri segítséget. A vádlott 2006 nyarától kezdődően
2011 tavaszáig az élettársa legidősebb lányát zaklatta többször szexuálisan.
A lány folyamatosan próbált ellenállni, azonban nagyon szégyellte a vele
történteket és rettegett a vádlottól. A sértett, ahogy 18 éves lett, elköltözött
otthonról. A vádlott 2011 augusztusától éveken át az asszony másik, akkor
11 éves lányát kezdte szexuálisan zaklatni. A sértett hasonlóan nővéréhez,
nem mert szólni senkinek, azt hitte ő a hibás azért, ahogy a nevelőapja
viselkedik vele. A vádlott 2013 nyarától kezdett közeledni az élettársa másik
lányához is, aki ekkor 15 éves volt. A szexuális molesztálás éveken át tartott.
A sértett félni kezdett, édesanyját is féltette, hiszen többször végignézte
nevelőapja agresszív viselkedését. 2015 augusztusában a két kisebbik sértett
annak hallatára, hogy a nevelőapjuk hazatér Németországból, sírva mesélték
el egymásnak az éveken át őket ért sérelmeket, majd megállapodtak abban,
hogy édesanyjuknak elmondják mindezt. Két nap múlva édesanyjukkal
bejelentést tettek a rendőrségen. Miután minderről értesítették a külföldön
élő nővérüket, ő is beszámolt családtagjainak a vele történtekről. A vádlott
tagadta a terhére rótt bűncselekmények elkövetését.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.

Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
R. J.

Emberölés bűntette

2017. 11. 20.

10.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2017 júliusában R. J. vádlottat
aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt
14 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre
ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A vádlott
2002. októberében Kántorjánosiban, egy italboltban szórakozott. Későn este
ittas állapotban távozott, és útközben eszébe jutott, hogy az egyik házban
egy idős hölgy lakik egyedül. Átugrott a ház kerítésén, a nyitott ajtón bement
a szobába, ahol az idős sértett az ágyban feküdt már hálóruhában. A vádlott
minden szó nélkül odament a 81 éves sértetthez, és több alkalommal arcon,
állon ütötte, majd a paplant levette róla, a száját befogta, és megpróbálta
megerőszakolni. A sértett jajgatni, kiabálni kezdett. A vádlott a cselekményt
követően megijedt, hogy a sértett azt el fogja mondani, ezért elhatározta,
hogy megöli. A sértett mellkasára térdelt, minek következtében a bordái
eltörtek, könyökével a sértett nyakának elülső részére nehézkedett, azt
addig szorította, amíg az idős hölgy el nem hallgatott. A bántalmazás
következtében a sértett traumás sokkot kapott, keringése összeomlott a
nyakat ért sérülések, a 13 borda törése és az ezek következtében fellépő
intenzív fájdalomérzet miatt, és a helyszínen meghalt.

Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

szexuális erőszak
bűntette

2017. 11. 20.

9.00

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

Információ:

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó utca 25., földszint 15.
dr. U. K. és 4
társa

hűtlen kezelés bűntette

2017. 11. 20.

9.00

Az ügy lényege:
A vád szerint dr. U. K. I. rendű vádlott 2010. november 15. napjától a MÁV
Zrt. jogi igazgatója, majd 2012. április 21. napjától vezető jogtanácsosa volt,
aki határozatlan időre általános megbízási szerződést kötött a jogi
végzettségű II. rendű vádlottal, melyben a MÁV Zrt. azzal bízta meg, hogy
speciális szakértelmet igénylő, egyedi ügyekben jogi szakvéleményt
készítsen és ellássa a társaság peres és peren kívüli képviseletét. Ezzel
szemben a II. rendű vádlott a vállalt jogi közreműködés helyett
túlnyomórészt jogi szakértelmet nem igénylő, adminisztratív jellegű
feladatokat látott el és iratrendezés címén – a többi vádlott jóváhagyásával
– összesen 7.262.880,- forint összeget kapott jogosulatlanul a MÁV Zrt.-től.

Információ:

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

a

bizonyítási

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Díszterem
L.S. és 13 társa

emberölés,
embercsempészés,

2017. 11. 20.

8.30

eljárás

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette
Az ügy lényege:
Szakértők és tanúk meghallgatásával folytatódik annak az -egyesítést
követően - 14 vádlottnak a tárgyalása, akiket bűnszervezetben elkövetett
embercsempészés bűntettével, illetve -négyüket- különös kegyetlenséggel
több ember – részben 14. életévét be nem töltött személy – sérelmére
elkövetett emberöléssel vádol az ügyészség.
A vádlottak közül 11-en letartóztatásban vannak, míg három személy
jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.
A vádpontok közül az egyik a 71 ember halálát okozó úgynevezett „parndorfi
eset”.
A vádirat lényege szerint a vádlottak 2015 júniusa és augusztusa közötti
időben elsősorban Afganisztánból, Szíriából, Irakból és egyéb harmadik
országnak minősülő államból érkező migránsok haladását biztosították
Törökországon, Görögországon, Szerbián és Magyarországon keresztül –
anyagi szolgáltatásért. Az embercsempészés szervezett keretek között folyt,
vezetője az I. rendű vádlott. Ő biztosította a szállítások anyagi fedezetét,
illetve meghatározta a szállítandó migránsok számát, beszállítás helyét,
szállítás végcélját és kijelölte az ehhez szükséges járműveket is. Ebbe a
másodrendű vádlott is bekapcsolódott. A vádlottak az embercsempészésből
származó bevételt szétosztották egymás között.
A parndorfi ügy a vádirat 25. pontjában szerepel. Ennek elkövetésével az
ügyészség az I., a II. a III. és a IV. rendű vádlottakat vádolja. A tényállás
lényege szerint a 71 sértettet a III. és IV. rendű vádlottak Mórahalom
térségében vették fel egy kamionba, ahol a raktérben húzódtak meg. 59 férfi,
8 nő, valamint 4 gyermek migráns zsúfolódott be ily módon a gépjárműbe,
melyet a IV. rendű vádlott vezetett. A kamionba beszállított migránsoknak a
IV. rendű vádlott vizet adott, a majd a rakteret bezárta és elindult az ország
belsejébe. A társai a beszállítási hely környékén figyelték a rendőri jelenlétet,
illetve biztosították a jármű haladását. A tehergépkocsi rakfelülete 16,26
négyzetméter volt, szellőzése és a levegőcsere nem volt biztosítva.
Ülőhelyeket és kapaszkodókat nem alakítottak ki. A 71 sértett a hely
szűkössége, a zsúfoltság okozta mozgásképtelenség, a levegő hiánya,
valamint a túlmelegedés és kiszáradás folytán röviddel az indulást követően
elhunyt. Halálukat megelőzően folyamatosan dörömböltek és kiabáltak,
azonban a IV. rendű vádlott – társaival egyeztetve – a raktér ajtaját nem
nyitotta ki. Amikor az üzemanyag fogytán volt, a IV. rendű vádlott a
gépjárművet Parndorf közelében hátrahagyta.
A vádirat 26. pontja azt tartalmazza, hogy a VII.r. vádlott 2015. augusztus 27.
napján egy járműbe 67 migráns vett fel (segítői az I.r., a II.r., az V.r. és a VI.r.

vádlottak), akik 22,83 köbméteres területen zsúfolódtak össze, többen
eszméletüket is vesztették. Ezen személyeknek sikerült kirúgniuk a raktér
ajtaját.
A Főügyészség
indítványozza.

Információ:

a

vádlottakkal

szemben

fegyházbüntetés

kiszabását

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2017. november 21-én, 23-án és 24-én
8.30-tól folytatja.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
7.B.362/2014

R.G.V. és négy
társa

adóbevételt különösen
nagymértékben
csökkentő adócsalás
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 20.

13.00

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlottak közül az I. r. vádlott 2007 decemberétől volt a Pécsi
Női Kosárlabda Kft. ügyvezetője, mely kft. működtette az NB1-es pécsi női
kosárlabdacsapatot.
A kft. az általa szerződtetett játékosokkal egyrészt munkaszerződést,
másrészt egy úgynevezett szindikátusi szerződést kötött, mely utóbbi
szerződések tartalmazták a játékosok azon járandóságait, amelyről a
játékosokkal megállapodtak. A munkaszerződésben a minimálbérhez közeli
fizetések kerültek megállapításra.
A Pécsi Női Kosárlabda Kft. bevételeinek túlnyomó részét reklámbevételek
adták, melyek után áfa fizetési kötelezettség állt fenn, míg jelentős mértékű
vagyoni kötelezettségként jelentkeztek a cégnél a szindikátusi szerződések
alapján fennálló kötelezettségek.
A kft. ügyvezetője (az I.r. vádlott), valamint a cégben vezető tisztséget nem
viselő, azonban a kft. működésében a gazdasági döntések meghozatalában
ténylegesen szerepet vállaló II. r. vádlott ezért 2007. év végén elhatározták,
hogy a Pécsi Női Kosárlabda Kft. megbízási keretszerződést köt a II. r. vádlott
vezetése alatt álló gazdasági társasággal. A szerződés tartalma szerint a II. r.
vádlott cége a Pécsi Női Kosárlabda Kft. részére marketing tevékenységet
végez.

Ténylegesen azonban ezen megbízási keretszerződés megkötésére azért
került sor, hogy a Pécsi Női Kosárlabda Kft. bevételeit terhelő áfa fizetési
kötelezettségét jogosulatlanul csökkentse, illetve hogy a Pécsi Női
Kosárlabda Kft. a vele szerződtetett játékosoknak járó járandóságok jelentős
része tekintetében a kifizetéseket terhelő adó- és járulékfizetési
kötelezettséget kijátssza.
A II. r. vádlott cége a Pécsi Női Kosárlabda Kft. részére a megbízási
szerződésben meghatározott marketing tevékenységet nem végezte el,
csupán a vele leszerződő játékosok részére a személyi alapbéren kívüli
összegeket fizette ki járulék levonása nélkül, majd hogy ő is mentesüljön az
adófizetési kötelezettség alól, a cége könyvelésébe valótlan tartalmú
számlákat állított.
A Pécsi Női Kosárlabda Kft. összesen több mint 400 millió forintot utalt át a
II. r. vádlott cége részére, aki erről marketing tevékenység címen állított ki
számlákat.
A valótlan tartalmú számlákkal összesen több, mint 80 millió forint áfa
adóhiányt okoztak a vádlottak a költségvetésnek.
A vádlottak cselekménye az adóbevételt különösen nagymértékben
csökkentő adócsalás bűntettének a megállapítására alkalmas, mely
bűncselekmény büntetési tétele 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK

Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 5. tárgyaló
12.B.183/201
7.

közveszéllyel fenyegetés
bűntette

2017. 11. 20.

13.00

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlott Szekszárdon, egy több ezer főt számláló nyilvános
rendezvény során a következőket közölte a jelen lévő polgárőrrel:
„elrejtettem egy csomagot...a csomagban egy svájci óraszerkezet van…lehet,
hogy másfél órán belül fel fog robbanni…”.
A rendőrség és a polgárőrség utcazárt rendelt el, majd a szeméttárolókban,
a bokros területeken és a járművek környezetében kutatást végeztek, de
robbanószerkezet nem került elő.

Az ügyészség a vádlottat közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Első tárgyalás. A tárgyaláson a vádlott és a tanúk kihallgatása,
esetlegesen ítélethozatal várható.
Információ:

Információ:
Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu
Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu

Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 5. tárgyaló
12.B.83/2017.

sikkasztás bűntette és
más bűncselekmény

2017. 11. 20.

8.30

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlott egy bank alkalmazásában hiteltanácsadó pozícióban
dolgozott, amely során több alkalommal jogosulatlanul utalt át különböző
nagyságú összegeket az ügyfelek bankszámlájáról saját bankszámlájára. A
vádlott a sértett személyek számlakivonatának értesítési címét ideiglenesen
saját lakcímére módosította, így az ügyfelek nem kaptak tájékoztatást a
tranzakciókról.
Az ügyészség a vádlottat sikkasztás bűntettével és információs adat
megsértése bűntettével vádolja.
Megjegyzés: A tárgyaláson ítélethozatal várható.
Információ:

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

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK

Veszprémi Járásbíróság 8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11. 113. sz. tárgyaló
B.180/2017.

L. A. P.

Maradandó
fogyatékosságot okozó,
ittas állapotban
elkövetett járművezetés
bűntette

2017. 11. 20.

8.30

Az ügy lényege:
A vádlott 2016. március 28. napján 00 óra 50 perckor ittas állapotban
közlekedett az általa vezetett BMW 3/CG típusú személygépkocsival B.
külterületén, derült időben, éjszakai sötétségben, nem korlátozott látási
viszonyok mellett, száraz, hibátlan, idegen anyagtól mentes aszfalt burkolatú
úttesten. A vádlott a személygépkocsiban utast nem szállított, biztonsági
övét használta.
A fenti útszakaszon az útburkolati jellel ellátott úttest kétirányú közlekedésre
alkalmas, a forgalmi sávok száma irányonként egy, szélességük 3,8-3,8
méter. A főút 0 km+65,3 m-nél 70 km/h sebességkorlátozó tábla van
kihelyezve, a 0 km+ 311,1 m szelvénytől a megengedett legnagyobb
sebesség 110 km/h.
A vádlott fenti útszakaszon történő haladásával azonos időben a vádlott
menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sáv melletti útpadkán, a
menetiránnyal megegyező irányban állt műszaki meghibásodás miatt egy
hajószállító pótkocsi, mellyel párhuzamosan, a vádlott menetiránya szerinti
jobb oldali forgalmi sávnál, az úttest jobb oldali szélétől 0,4 m-re, a
menetiránnyal szemben a K. L. sértett által autómentés céljából leállított
autómentő tehergépkocsi parkolt. Ekkor a fényvisszaverő ruházatot viselő
sértett a meghibásodott pótkocsi bal hátsó kerekénél a műszaki mentést
végezte.
Az autómentő tehergépkocsi tompított világítással, ködlámpával,
vészvillogóval volt megvilágítva, a kabintetőn a megkülönböztető fényjelzés
működött. Az útpadkán leállított pótkocsi két háromszög alakú prizmával
volt felszerelve, továbbá az elakadásjelző háromszög is – az autómentő
tehergépkocsi elé, attól kb. 10 lépés távolságra, a jobb oldali forgalmi sáv
közepén – kihelyezésre került.
A vádlott haladása során a fenti útszakaszon 110-122 km/h sebességgel
haladva ittasságából kifolyólag csak késedelmesen, a későbbi ütközési
helytől 60-65 m távolságra észlelte az autómentő jelenlétét, ezért fékezett,
ennek ellenére 85-93 km/h sebességgel frontálisan az autómentő
tehergépkocsi elejének ütközött, melynek során a meghibásodott pótkocsi
bal hátsó kerekénél a műszaki mentést végző és a fékezés hangjaira
felfigyelő, ezért az autómentő tehergépkocsi motorház-tetejére felugrani
próbáló Kiss László sértettnek a bal lába az ütköző autók közé beszorult.

Az autómentő jelenléte, a megkülönböztető fényjelzés, a későbbi ütközési
helytől 361,1 m-re, a 70 km/h sebességkorlátozást feloldó – 110 km/h
megengedett sebességet jelző – tábla előtt 128,8 m-re, azaz még a 70 km/hs sebességkorlátozó tábla hatálya alatti útszakaszról volt észlelhető.
A leállított akadály, azaz a meghibásodott pótkocsi és annak mentését a
fentiek szerinti megvilágítással végző autómentő tehergépkocsi konkrét,
azaz a vádlott menetiránya szerinti jobb oldali forgalmi sávot teljes
egészében elfoglaló helyzete a későbbi ütközési helytől 199,4 m-re volt
észlelhető.
A vádlott haladása során a 70 km/h-s sebességkorlátozást bizonyíthatóan,
ittasságából kifolyólag túllépte. A vádlott ittasságából kifolyólag jelentős
észlelési- és cselekvési késedelemben volt.
A baleset következtében a sértett a bal lábszár III. fokban nyílt romos ér - és
idegsérüléssel járó törését szenvedte el, melynek okán a sértett bal lábszárát
amputálni kellett, mely sérülés 8 napon túl gyógyuló maradandó
fogyatékosságot eredményezett.
A balesetben a vádlott a jobb térdkalács törését, valamint a bal váll
hámhorzsolásos sérülését szenvedte el, mely sérülések 8 napon túl, mintegy
4-5 hét alatt gyógyulnak.
A baleset helyszínén a vádlottal szemben alkoholszondát alkalmaztak,
melynek pozitív értéke miatt tőle a s.-i kórház rendelőintézetében kétszeri
vérminta vételére került sor. A vádlott véralkohol értéke a 2016. március 28.
napján 02 óra 50 perckor mért első mérési eredmény alkalmával 1,37 g/l,
míg a második mérés alkalmával, 2016. március 28. napján 03 óra 40 perckor
1,27 g/l volt.
A baleset azért következett be, mert a vádlott haladása során megszegte a
KRESZ 26.§ (4) bekezdésében foglalt – utalással a KRESZ 14.§ (1)
bekezdésének d) pontjára – foglalt szabályt, mely szerint a jármű sebességét
a sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy a vezető járművét
meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály
előtt, melyre az adott körülmények között számítania kell. A KRESZ 14.§ (1)
bekezdésének d) pontja szerint a sebességkorlátozás tábla azt jelzi, hogy az
úton a táblán megjelöltnél nagyobb sebességgel haladni tilos. A vádlott
megszegte továbbá a KRESZ 4.§ (1) bekezdésének c) pontjában írt
közlekedési szabályt, mely szerint járművet az vezethet, akinek
szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol.
A vádlott 2007. év óta rendelkezik „B1”, „B”, „Mgv, T (Traktor), F”, „Kerti
traktor, K” és „AM” kategóriákra érvényes vezetői engedéllyel.
A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség indítványozta a vádlottal
szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását, a

vádlott közúti járművezetéstől való eltiltását, valamint a büntető eljárás
során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését.
Megjegyzés: A járásbíróság az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlottat
és a tanúkat kihallgatja, a szakértőt meghallgatja és ítélethozatal várható.
Információ:

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

2017. november 21.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Debreceni Ítélőtábla
H. A.

Hivatali vesztegetés
bűntette

2017. 11. 21.

9.00

Az ügy lényege:
A megismételt eljárásban első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017
májusában H. A. vádlottat folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés
bűntette miatt végrehajtásában 3 évre felfüggesztett 2 év börtönbüntetésre,
900.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte és 3 évre eltiltotta a felszámolással
foglalkozó cég vezetésétől és a felszámolói tevékenység gyakorlásától. Az
ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2008 és
2009 között ajándékokat adott és egyéb szívességeket tett egy nyíregyházi
bírónőnek, aki idén februárban elhunyt. Az eljárást az ő vonatkozásában a
bíróság megszüntette. Az elhunyt bírónő az akkori Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság felszámolási ügyekben eljáró bírájaként dolgozott, H. A.
pedig két felszámoló céget képviselt. Rendszeres kapcsolatban álltak
egymással. 2008. év vége és 2010. év eleje között a bírónő folyamatosan
különböző előnyöket kért és fogadott el a vádlottól, cserébe a vádlott által
képviselt cégeket jelölte ki felszámolóként. Hetente több alkalommal
kommunikáltak, rendszeresen egyeztették a felszámolási ügyeket, a bíró
többször saját lakásán fogadta a felszámolót és beadványokat is átvett tőle.
A vádlott többször szállította a bírónőt saját gépkocsiján, néhányszor még a
bíróságra is ő vitte be, rendezte a bíró autójával kapcsolatos teendőket,
intézte a nő devizában lekötött megtakarításainak ügyeit, egyszer pedig még
egy hosszú hétvégét is finanszírozott számára. A felszámoló által képviselt
cégek egyike a bíró családtagjainak betéti társaságától – melynek székhelye
a bíró lakása volt - bérelt irodát.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.

Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
P. G. L. + 1 fő

Kábítószerkereskedelem bűntette

2017. 11. 21.

9.30

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt nyíregyházi Törvényszék 2017 júniusában P. G. L. I.r.
vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt
6 év 6 hónap fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. K. R. II.r.
vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt
7 év 2 hónap fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. L. D. Gy.
III.r. vádlottat kábítószer-birtoklás bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre
ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. H. J. IV.r.
vádlottat bűnsegédként elkövetett kábítószer-birtoklás vétsége miatt 10
hónap fogházbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 1 év próbaidőre
felfüggesztette. Az ítélet ellen az ügyész I. és II.r. vádlottak terhére
súlyosításért, I. és II.r. vádlott és védője felmentésért illetve enyhítésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint II.r. vádlott 2014
év őszétől 2015 novemberéig Spanyolországból legalább 5 alkalommal
küldött alkalmanként legalább 500 gramm hasist I.r. vádlottnak, vagy postai
úton vagy csomagküldő szolgálattal. Ezen kívül II.r. vádlott a hasis gyanta
elkészítéséhez szükséges adalékokat, olajokat is küldött pontosan meg nem
határozható mennyiségben. I.r. vádlott a kábítószert nagyobb részt
ismeretlen személyeknek értékesítette. I.r. vádlott 500 gramm hasisért
150.000.-Forintnyi Eurot fizetett meg II.r. vádlottnak. I. és II.r. vádlottak a
kapcsolatot a közösségi oldalon tartották egymással illetve telefonon, SMS ben érintkeztek. A rendőrök a kábítószer egy részét I.r. vádlott debreceni
lakásában megtalálták és lefoglalták. I.r. vádlott 2014 novembere és 2015
novembere között heti rendszerességgel értékesített Sz. P. részére
marihuánát és hasist. III.r. vádlott 2011-től rendszeresen fogyaszt
kábítószert, I.r. vádlottal való megismerkedése óta pedig tőle szerezte be az
anyagot. I.r. és IV.r. vádlottak 2013-2014 –től többször közösen fogyasztottak
marihuánás cigarettát.

Információ:

Megjegyzés: Első nyilvános ülés.
Információ:
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu

0630/994-3339

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

csalás bűntette

2017. 11. 21.

9.00

Az ügy lényege:
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.

Információ:

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

a

bizonyítási

eljárás

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK

Kaposvári Járásbíróság Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. fszt. 17.
C. Gy.

közfeladatot ellátó
személy eljárásában
elkövetett bántalmazás
bűntette és más

2017. 11. 21.

14.00

Az ügy lényege:
Az 53 éves vádlottat a Kaposvári Járási Ügyészség több rendbeli közfeladatot
ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazás bűntettével és más
bűncselekmények elkövetésével vádolja.
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott általános iskolai tanítóként
dolgozott. Munkája során több alkalommal bántalmazta a felügyeletére
bízott kiskorú sértetteket, voltak olyan sértettek, akiknek ettől 8 napon belül
gyógyuló sérülései keletkeztek.
Megjegyzés: Ítélet várható.

Információ:

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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Díszterem
L.S. és 13 társa

emberölés,
embercsempészés,
életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. 11. 21.

8.30

Az ügy lényege:
Szakértők és tanúk meghallgatásával folytatódik annak az -egyesítést
követően - 14 vádlottnak a tárgyalása, akiket bűnszervezetben elkövetett
embercsempészés bűntettével, illetve -négyüket- különös kegyetlenséggel
több ember – részben 14. életévét be nem töltött személy – sérelmére
elkövetett emberöléssel vádol az ügyészség.
A vádlottak közül 11-en letartóztatásban vannak, míg három személy
jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.
A vádpontok közül az egyik a 71 ember halálát okozó úgynevezett „parndorfi
eset”.
A vádirat lényege szerint a vádlottak 2015 júniusa és augusztusa közötti
időben elsősorban Afganisztánból, Szíriából, Irakból és egyéb harmadik
országnak minősülő államból érkező migránsok haladását biztosították
Törökországon, Görögországon, Szerbián és Magyarországon keresztül –
anyagi szolgáltatásért. Az embercsempészés szervezett keretek között folyt,
vezetője az I. rendű vádlott. Ő biztosította a szállítások anyagi fedezetét,
illetve meghatározta a szállítandó migránsok számát, beszállítás helyét,
szállítás végcélját és kijelölte az ehhez szükséges járműveket is. Ebbe a
másodrendű vádlott is bekapcsolódott. A vádlottak az embercsempészésből
származó bevételt szétosztották egymás között.
A parndorfi ügy a vádirat 25. pontjában szerepel. Ennek elkövetésével az
ügyészség az I., a II. a III. és a IV. rendű vádlottakat vádolja. A tényállás
lényege szerint a 71 sértettet a III. és IV. rendű vádlottak Mórahalom
térségében vették fel egy kamionba, ahol a raktérben húzódtak meg. 59 férfi,
8 nő, valamint 4 gyermek migráns zsúfolódott be ily módon a gépjárműbe,
melyet a IV. rendű vádlott vezetett. A kamionba beszállított migránsoknak a
IV. rendű vádlott vizet adott, a majd a rakteret bezárta és elindult az orsz ág
belsejébe. A társai a beszállítási hely környékén figyelték a rendőri jelenlétet,
illetve biztosították a jármű haladását. A tehergépkocsi rakfelülete 16,26

négyzetméter volt, szellőzése és a levegőcsere nem volt biztosítva.
Ülőhelyeket és kapaszkodókat nem alakítottak ki. A 71 sértett a hely
szűkössége, a zsúfoltság okozta mozgásképtelenség, a levegő hiánya,
valamint a túlmelegedés és kiszáradás folytán röviddel az indulást követően
elhunyt. Halálukat megelőzően folyamatosan dörömböltek és kiabáltak,
azonban a IV. rendű vádlott – társaival egyeztetve – a raktér ajtaját nem
nyitotta ki. Amikor az üzemanyag fogytán volt, a IV. rendű vádlott a
gépjárművet Parndorf közelében hátrahagyta.
A vádirat 26. pontja azt tartalmazza, hogy a VII.r. vádlott 2015. augusztus 27.
napján egy járműbe 67 migráns vett fel (segítői az I.r., a II.r., az V.r. és a VI.r.
vádlottak), akik 22,83 köbméteres területen zsúfolódtak össze, többen
eszméletüket is vesztették. Ezen személyeknek sikerült kirúgniuk a raktér
ajtaját.
A Főügyészség
indítványozza.

Információ:

a

vádlottakkal

szemben

fegyházbüntetés

kiszabását

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2017. november 23-án és 24-én 8.30-tól
folytatja.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Járásbíróság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 4. Fsz./28. sz. tárgyalóterem
G. P. J.

Halálos közúti baleset
gondatlan okozásának
vétsége és más
bűncselekmények

2017. 11. 21.

8.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
aki ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége és más
bűncselekmények miatt indult büntetőeljárás.
A vádirat lényege szerint a vádlott 2016 májusában borult időjárás, nedves
útviszonyok és éjszakai közvilágítás mellett munkáltatója tehergépkocsijával
közlekedett Miskolcon a Csermőkei úton. A vádlott figyelmetlensége miatt
nem észlelte az előtte lévő útszakaszon a terelővonaltól jobbra mintegy
másfél méteres távolságra, ittas állapotban, a neki háttal, félig előre dőlt
helyzetben, sötét ruházatban tartózkodó gyalogos-sértettet, akit elütött.

Információ:

. A vádlott a baleset helyszínét – annak ellenére, hogy az ütközést észlelte –
segítségnyújtás nélkül elhagyta. A sértett a helyszínen életét vesztette.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)Fsz. 8.
V. N. és társai

Vesztegetést színlelve,
üzletszerűen elkövetett
befolyással üzérkedés
bűntette

2017. 11. 21.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése
céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy
tüntette fel, mintha a Terrorelhárítási Központnál teljesítene hivatásos
állományú rendőri szolgálatot, viselt rendfokozata pedig alezredes lenne.
Annak érdekében, hogy az általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy
értékű járművet kért kölcsön, amelyben rendőrségi megkülönböztető
fényjelző készüléket tárolt, rendőrségi igazolványtokhoz hasonló jelvényt
tartott magánál. A vádlott amint tudomást szerzett arról, hogy a
személyeknek milyen gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó
„hivatali segítséget, kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények
elkövetésébe bevonta egészségügyi végzettséggel rendelkező volt
házastársát, II. rendű vádlottat is, akit elismert főorvosként tüntetett fel.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható.
Információ:
Sterné dr. Deák Andrea
sajtószóvivő-helyettes
30/380-6786
sterneda@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz.II. tárgyalóterem
13.B.333/201
6

P. GY.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. 11. 21.

9.00

Az ügy lényege:
A vádlott és a sértett élettársak voltak. A sértett, miután elhatározta, hogy az
élettársi kapcsolatát megszünteti a vádlottal, 2016. július 2-án egy

rokonához költözött. A vádlott keresni kezdte, majd megtalálta a sértettet és
kérte, hogy költözzön haza, nem fogja bántani. A sértett bízott a vádlottban
és visszaindult vele korábbi otthonukba. Út közben a vádlott bántalmazta,
kézzel ütötte a sértettet, majd amikor a sértett a földre került, bele is rúgott.
Miután hazaértek, a vádlott július 5-ig folytatta a bántalmazást. A vádlott ez
idő alatt többször ököllel, nagy erővel a fején megütötte a sértettet és nagy
erővel többször a felsőtestét is megrúgta. A bántalmazás következtében a
sértett a reggeli órákban eszméletét vesztette. A vádlott ezt észlelve
értesítette a mentőket, majd a rendőri intézkedés előtt eltávozott,
elfogatóparancs alapján fogták el.
A sértett több életveszélyes – agyi és belső szervi - sérülést szenvedett.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

Információ:
Dr. Sebestyén Ágnes
Sajtószóvivő
+36- 30-656-6710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

Siklósi Járásbíróság (7800 Siklós, Batthyány K. u. 1.) 3.sz. tárgyalóterem
4.B.236/2016

B. L. és hat társa

nagyobb vagyoni
hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 21.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint röviden: Az I.r. vádlottat 2013. október 3-án Gilvánfa
polgármesterévé, a II.r., a III.r., a IV.r. és az V.r. vádlottakat 2010. október 3 án önkormányzati képviselővé választották, a II.r. vádlott a polgármester
helyettese is volt.
A vádlottak többek között, kiemelve az alábbi bűncselekményeket követték
el:
Az I., II., III., IV. és V.r. vádlottak 2012 és 2013 nyarán elhatározták, hogy az
önkormányzat pénzén és az általa lízingelt gépkocsival utaznak
Horvátországba, ezért erre a célra 2012-ben az önkormányzattól 200.000
forintot, 2013-ban 300.000 forintot vettek fel, melyből élelmiszert, italokat
vásároltak, a fennmaradó pénzt kunára váltották. A gépkocsi üzemanyagát
is az önkormányzat pénzéből finanszírozták. Az utazásra 2013-ban
hozzátartozóikat is magukkal vitték.
A Gilvánfai Önkormányzat 2012 és 2013 évben a községi önkormányzat
tulajdonában lévő vízelvezető árkok tisztítása során kitermelt, vegyes fajtájú
tűzifát a polgármester javaslatára, az I.r., II.r., III.r. és IV.r. vádlottak úgy
értékesítették több személynek, hogy az abból befolyó pénzt egymás között

elosztották. A tűzifát vásárló személyek nem tudták, hogy a megvásárolt fal
bűncselekményből származik. A tűzifát a VII.r. vádlott szállította el, majd a
pénzt átvette a vevőktől –hét személytől, összesen 697.000 forintot - és
odaadta az I.r. vádlottnak, aki azt a VII.r. vádlott lakásán osztotta szét a
munkában résztvevő vádlottak között.
A vádlottak a horvátországi utazásról és az ehhez szükséges pénzösszegről,
valamint az önkormányzat tulajdonában lévő árokból kitermelt fa
értékesítéséről nem képviselő-testületi ülésen, nem alakszerű rendeleti vagy
határozati formában döntöttek, így megszegték az Önkormányzati
törvényben foglalt rendelkezéseket.
Az I.r. és a II.r. vádlottak több ízben is elhatározták, hogy az önkormányzat
pénztárából különböző pénzösszegeket vesznek fel, melyet egymás között
elosztanak, és a pénztárban keletkező hiányt fiktív számlákkal palástolják.
Ennek érdekében először a VI. r. vádlottól, majd a VII. r. vádlottól papíron fát
vásároltak, és e vádlottakkal fiktív adásvételi szerződéseket kötöttek,
melyeket az önkormányzat könyvelési anyagában elhelyeztek.
A Siklósi Járási Ügyészség a vádiratában összesen kilenc cselekmény miatt
vádolja a vádlottakat sikkasztás, hűtlen kezelés bűntette és más
bűncselekmények miatt.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 16. tárgyalóterem
10.B.55/2016

Sz. L.

környezetkárosítás
bűntette

2017. 11. 21.

10.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint röviden: a vádlott, 2015. május 11. előtt saját tulajdonú
ingatlanján a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának engedélye nélkül 6,41
hektár területen fakitermelést végzett. A teljes mértékben letermelt
erdőrészletben lévő faállomány az erdőtervben megállapított vágás
érettségi szakasz alsó határát nem érte el, így a kivágást csak 24 év múlva
lehetett volna elvégezni. A Dél-Baranyai Erdészeti Tervezési körzet 2007.
január 1. – 2016. december 31-ig érvényes erdőtervben foglalt állapot
visszaállítása csak további beavatkozással érhető el. A vádlott a f akivágással
az élővilágot károsította. A bejelentés nélküli fakitermelés miatt a vádlottat

a Baranya Megyei Kormányhivatal több millió forint erdővédelmi bírsággal
sújtotta.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 20/II. tárgyalóterem
1.B.458/2016

S. P.

folytatólagosan
elkövetett
szeméremsértés vétsége

2017. 11. 21.

10.30

Az ügy lényege:
A vád szerint röviden: A vádlott 2015. október 13. és 2016. március 16.
közötti időszakban, saját nemi vágyának felkeltése céljából, Pécsett, négy
alkalommal, négy helyszínen, nadrágját letolva nemi szervét mutogatta négy
sértett nőnek.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
Sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 20/II. tárgyalóterem
4.B.644/2017

O. R.

rablás bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 21.

13.00

Az ügy lényege:
A vádlott fiatal pécsi férfi 2017. február 22-én délelőtt, Pécsett, céltalan
időtöltése közben az utcákon sétálgatva elhatározta, hogy egy temető felé
gyalogol, ahol várakozni fog és egy általa alkalmasnak vélt személyt kővel
leüt, értékeit pedig eltulajdonítja. Ezen a napon, délután 14 óra körüli időben
egy idős asszony a hétvégi házából a közeli buszforduló felé gyalogolt,
haladása során a temető mellett haladt el, ahol a vádlott is várakozott. A
sértettet a vádlott megszólította, tőle pénzt követelt, azonban a sértett azt
mondta nem tud adni, és tovább ment. A vádlott ekkor felvett a földről egy
körülbelül 1 kg súlyú terméskövet és a sértettet hátulról fejbe dobta. A
sértett a fejét ért ütés következtében arccal a földre esett, homlokát a
kavicsos, egyenetlen talajba beütötte. A vádlott ezt kihasználva a sértett
táskáját a benne lévő igazolványokkal, értékekkel és készpénzzel együtt –

21.931,- forint összértékben - eltulajdonította, majd azzal a helyszínről
elfutott. A vádlott a táskából a készpénzt, cigarettát és egy öngyújtót
magához vette, majd a táskát futása közben eldobta a benne lévő iratokkal,
bankkártyákkal együtt, azt később megtalálták. A sértettnek ténylegesen
7.130,- forint kára keletkezett.
A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de életkorára,
fizikai állapotára, a megtámadott testtájékra és a támadás eszközére
figyelemmel fennállt a veszélye a keletkezettnél súlyosabb sérülés
kialakulásának is.
A vádlott a fentiekhez hasonlóan 2016. július 7-én délelőtt ugyanazon a pécsi
helyszínen követni kezdett egy idős, járóbottal közlekedő nőt. A vádlott
először segítséget ajánlott a sértettnek, majd miután a sértett közölte, hogy
nincs szüksége segítségre, lemaradt, de tovább követte őt. Miután a sértett
egy közeli szurdokhoz ért, a vádlott hátulról mögé lépett, majd a sértett
szatyrát egy hirtelen mozdulattal a föld felé rántva, kitépte a sértett kezéből,
és azzal együtt elszaladt a helyszínről. A sértett táskájában kulcsai, bevásárló
szatyra, személyigazolványa, valamint állateledelnek szánt ételmaradék
volt, összesen 3.500 forint értékben.
A vádlott futás közben egyszer megállt, a szatyrot átvizsgálta, a benne lévő
dolgokat kiszórta, majd mindent hátrahagyott. A sértett kára így megtérült.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást megkezdi.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
Sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
M. J. P. vádlott
és 28 társa

Különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó,
bűnszervezetben
elkövetett költségvetési
csalás
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 21.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle
műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív
termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek

könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre
tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a
híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai
termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web
áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt
megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak
létre a bűnszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek
részvételével.

Információ:

Megjegyzés: Első tárgyalási nap az ügyben. A bíróság 2017. november 22én 9.00-tól folytatja a tárgyalást.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

Sárvári Járásbíróság
B.A

közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak
bűntette

2017. 11. 21.

13.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlottat az iskolai védőnő hívta fel, hogy jelenjen meg
gyermekével együtt a háziorvosnál az esedékes kötelező védőoltás beadása
érdekében.
A vádlott elvitte ugyan a gyermeket a háziorvoshoz, de megtiltotta a
védőoltás beadását, majd egy általa készített nyilatkozat tervezetet adott át
aláírásra a sértett háziorvosnak, amelyen a megjelenésüket kívánta
igazoltatni és kérdéseket tett fel az oltással kapcsolatban.
A sértett átvette a papírlapot, azonban nem igazolta a megjelenést, és a kért
adatokat sem adta meg, hanem a rendelőjébe ment, hogy állásfoglalást
kérjen az ügyben az illetékes tiszti főorvostól.
A vádlott ezt követően berontott a rendelőbe és megpróbálta a papírlapot
kiragadni a telefonáló sértett kezéből, miközben többször odakapott a
háziorvos testéhez, majd nekilökte a konvektornak és az ablaknak.
A bántalmazás következtében könnyű sérülést szenvedő sértett háziorvost
a vádlott erőszakkal akadályozta az egészségügyi tevékenység ellátásában,
majd a megszerzett papírlappal sietve távozott.

Információ:

Információ:
dr. Kustos Anna Zsófia
sajtószóvivő
KustosA@szombathelyit.birosag.hu

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK

Zalaegerszegi Törvényszék Zalaegerszeg, Várkör 2.
V. R. és 2 társa

lopás bűntette

2017. 11. 21.

9.00

Az ügy lényege:
A vádlottak 2016 április és 2016 júliusa között több zalai településen
követtek el lopásokat, s az azokból szerzett értéktárgyakat pedig
továbbértékesítették. Volt olyan ingatlan ahonnan pár 10 ezer forint
értékben loptak szerszámokat, de olyan is, ahonnét közel 10 milliós
zsákmánnyal távoztak.
Információ:

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

2017. november 22.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Debreceni Ítélőtábla
N. D-C. + 2 fő

Csalás bűntette

2017. 11. 22.

9.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júniusában N. D.-C. I.r.
vádlottat csalás bűntette, pénzmosás bűntette, közokirat hamisítás bűntette
és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 5 év 6 hónap
börtönbüntetésre ítélte és 6 évre kutasította Magyarország területéről. A. I I. II.r. vádlottat csalás bűntette, folytatólagosan elkövetett pénzmosás
bűntette,
közokirat-hamisítás
bűntette
és
hamis
magánokirat
felhasználásának vétsége miatt 6 év börtönbüntetésre ítélte és 6 évre
kiutasította Magyarország területéről. P. D. G. III.r. vádlottat csalás bűntette
folytatólagosan elkövetett pénzmosás bűntette, közokirat-hamisítás

bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 7 év
börtönbüntetésre ítélte és 7 évre kiutasította Magyarország területéről. A
vádlottaknak, az egyházkerületnek 283 millió, a NÉBIH-nek 10,8 millió, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórháznak pedig 8,9 millió forint kártérítést
kell fizetniük. Emellett több mint 4 millió forint bűnügyi költség mellett 18
millió forint eljárási illetéket is meg kell téríteniük a magyar államnak. Az
ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak enyhítésért fellebbeztek. A
bíróság által megállapított tényállás szerint a három romániai vádlott 2014 ben 515 millió forintot csalt ki a Tiszántúli Református Egyházkerülettől, de
megkárosították a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és a miskolci
kórházat is. A vádlottak és bűntársaik 2014 januárja és márciusa között több
nagyobb projektben a kivitelező képviselőinek adták ki magukat, és arról
tájékoztatták a megrendelőket telefonon vagy emailben, hogy a kivitelező
bankszámlaszáma megváltozott. A kiszámlázott szolgáltatási díjakat erre az
„új” számlaszámra kérték. Hamis okmányokkal alapított cégek nevében
tucatnyi számlát hoztak létre, a beérkezett összegeket pedig cseh, és szlovák
bankszámlákra utalták tovább. Az egyházkerület kára részben megtérült, a
cseh számlán ugyanis sikerült lefoglalni 118 millió forintot. A Borsod -AbaújZemplén Megyei Kórháztól 9 millió forintot, a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivataltól csaknem 11 millió forintot csaltak ki. A MAPI Magyar
Fejlesztési Iroda Zrt.-nél a GYEMSZI képviselőjeként jelentkeztek be, és
csaknem 8 millió forintot sikerült átutaltatniuk. Ez utóbbi megtérült.
Hajdúböszörményben egy önkormányzati beruházás kivitelezője nevében
küldtek levelet, a pénzügyi munkatárs azonban telefonon hívta a valódi
kivitelezőt, a csaknem 30 millió forintot az önkormányzat így nem utalta el.
A Vértesi Erőmű Zrt-től 60 millió forintot próbáltak kicsalni, a Miskolc Városi
Közlekedési Zrt.-nél pedig egy 229 millió forintos előleg kifizetését próbálták
elérni, de a megrendelő itt is leellenőrizte az információkat.

Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
F. J. + 3 fő

Emberölés bűntette

2017. 11. 22.

9.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 márciusában F. J. I.r. vádlottat
bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, társtettesként
elkövetett magánlaksértés bűntette, társtettesként elkövetett rablás
bűntette, visszaélés okirattal vétsége, társtettesként elkövetett testi sértés

bűntette és társtettesként elkövetett lopás vétsége miatt 15 év
fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. V. Cs. II.r. vádlottat
elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, társtettesként elkövetett
magánlaksértés bűntette, társtettesként elkövetett rablás bűntette,
visszaélés okirattal vétsége, társtettesként elkövetett testi sértés bűntette és
társtettesként elkövetett lopás vétsége miatt életfogytig tartó
fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A II. r. vádlott a
szabadságvesztésből legkorábban 35 év elteltével szabadulhat. R. I. V. III.r.
vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette, társtettesként elköv etett
magánlaksértés bűntette, visszaélés okirattal vétsége, társtettesként
elkövetett testi sértés bűntette és bűnsegédként elkövetett lopás vétsége
miatt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. L. R. IV.r.
vádlottat társtettesként elkövetett rablás bűntette, társtettesként elkövetett
magánlaksértés bűntette, visszaélés okirattal vétsége, társtettesként
elkövetett testi sértés bűntette és bűnsegédként elkövetett lopás vétsége
miatt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet
ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és védőik felmentésér illetve
enyhítésért fellebbeztek. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2012.
decemberében az Ózdon élő I. és II. r. vádlottak további két társukkal, a III.
és IV. r. vádlottakkal elhatározták, hogy az idős emberektől fognak pénzt és
egyéb értékeket szerezni. Egyik alkalommal az éjszakai órákban
valamennyien maszkot vettek fel és az idős ózdi sértett lakásához mentek
azzal, hogy „ha kell agyon is verik”. A II. r. vádlott az ajtót berúgta, bementek
a lakásba és a II. r. vádlott a magával vitt 40 cm hosszúságú fém rúddal, az I.
r. vádlott pedig ököllel ütni kezdte a sértettet. A vádlottak azt kiabálták a
sértett felé, hogy „add elő a pénzed vagy megölünk”. A sértett a földre esett
és ájulást színlelt. Ezután a vádlottak letépték a karján lévő órát, elvették a
telefonját a lakást átkutatták, majd pénzzel és különféle tárgyakkal távoztak.
Az I. és II. r. vádlott 2013. januárjában nyugtató hatású szereket és alkoholt
fogyasztottak, majd az I. r. vádlott kapucnit, a II. r. vádlott maszkot húzott a
fejére és elindultak, hogy lopjanak valamit. Az idős sértettek félreeső
lakásához mentek. Megbeszélték, hogy a II. r. vádlott „elintézi a sértetteket”,
addig az I. r. terhelt összepakolja az élelmiszereket. A II. r. vádlott a ház
ajtaját berúgta, mindketten bementek a házba, ahol kutatni kezdtek. A II. r.
vádlott magához vett egy gumicsőbe húzott 60 cm hosszúságú, a 69 éves
sértett által önvédelmi célból tartott kutyaláncot, mellyel többször
megütötte a fotelban ülő sértettet, aki a helyszínen életét vesztette. A
vádlottak ezután a 68 éves másik sértett szobájába mentek. A II. r. vádlott a
kutyalánccal ütötte a sértettet, míg az I. r. vádlott értékek után kutatott. A
sértett nem mozdult, azt a látszatot keltette, hogy meghalt. A vádlottak a
lakásból 20.000.- Ft értékben különböző tárgyakat vittek el.
Megjegyzés: Tárgyalás. Bizonyítás felvétele.
Információ:

Információ:
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu

0630/994-3339

Debreceni Ítélőtábla
Sz. T.

Csalás bűntette

2017. 11. 22.

12.30

Az ügy lényege:
A perújítás során első fokon eljárt Egri Törvényszék 2017 júniusában Sz. T.
vádlottat felbujtóként elkövetett csalás bűntette és felbujtóként elkövetett
magánokirat-hamisítás vétsége miatt 144.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. A
pénzbüntetést a bíróság a vádlott által az Egri Törvényszék korábbi és a
Debreceni Ítélőtábla 2014-ben született ítéletei alapján 2016 áprilisa és 2017
februárja között letöltött összesen 288 nap börtönbüntetéssel lerovottnak
tekintette. A bíróság a vádlottat az ellene emelt 4 rb. csalás bűntettének
vádja alól, amelyeket bűnsegédként követett el és 4 rb. magánokirathamisítás vétségének vádja alól, amelyeket bűnsegédként követett el
felmentette. Az ítéletet az ügyész és a védő tudomásul vette, míg a vádlott
az indokok megjelölése nélkül fellebbezett. A bíróság által megállapított
tényállás szerint a vádlott 2008-ban tisztában volt azzal, hogy egyik barátja
munkahellyel és jövedelemmel nem rendelkezik, nehéz anyagi helyzetbe
került. Ezt kihasználva rábeszélte, hogy az abasári takarékszövetkezetnél
vegyen fel a saját nevében 990.000.-Ft személyi kölcsönt, s azt adja át egy
másik ismerősüknek, hogy vállalkozást indíthasson. A vádlott azzal biztatta
a hitel felvevőjét, hogy majd a vállalkozástól pénzhez juthat, illetve ott őt
alkalmazni fogják. Sőt majd a cég fogja fizetni a törlesztő részleteket. K. Lné
az alapügy I.r. vádlottja (alapügyben elítélt) 2008 februárjában a
takarékszövetkezet vezetőjeként a szabad felhasználású kölcsönszerződést
megkötötte. A csalással okozott kárból 149.438.-Ft megtérült.

Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
B. F.

Az ügy lényege:

Emberölés bűntette

2017. 11. 22.

13.00

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júliusában B. F. I.r. vádlottat
emberölés bűntettének kísérlete és társtettesként elkövetett lopás vétsége
miatt7 év 6 hónap börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. B.
L. II.r. vádlottat bűnpártolás bűntette és lopás vétsége miatt 2 év
börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 4 év próbaidőre
felfüggesztette. A bíróság II.r. vádlott esetében a felfüggesztés próbaidejére
pártfogó felügyeletét rendelte el. Az ítélet ellen I.r. vádlott és véd ője
enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2016
szeptemberében I. és II.r. vádlott együtt italozott a sértettel és annak
testvérével
Debrecenben.
Valamennyien
alkoholos
befolyásoltság
állapotába kerültek. A délutáni órákban a vádlottak és a másik két férfi is
hazaindult. Útközben hangos szóváltás, kölcsönön verekedés alakult ki
közöttük. A vádlottak édesanyja és nagymamája sietett a dulakodás
helyszínére és hazakísérték a vádlottakat. A sértett és testvére folytatták
gyalog az útjukat, azonban elhaladva a vádlottak lakóháza előtt, folytatták a
veszekedést, kiabálást, fenyegették egymást. A felindult állapotban lévő I.r.
vádlott ekkor magához vett egy konyhakést és a kerítésen átlépve utolérte a
sértettet, akinek hátulról a nyakának jobb oldalát megvágta. II.r. vádlott
testvére után szaladt és elrántotta a sértettől, majd haza küldte. Az utcában
lakók közül többen mentőt és rendőrt hívtak. A sértett sérülése közvetetten
életveszélyesnek minősül, mivel a nyaki sérülések miatt vérvesztéses shock
vagy légembólia kialakulásának a veszélye áll fenn. Az idejekorán érkező
szakszerű orvosi segítségnyújtás az életveszély kialakulásának lehetőségét
hárította el.

Információ:

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

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Budapest Környéki Törvényszék – V./ 521.
7.B.59/2017

nyereségvágyból,
különös kegyetlenséggel,
több ember sérelmére, a
bűncselekmény
elhárítására
idős koránál fogva
korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 22.

8.30

Az ügy lényege:
Az I. r. vádlott élettársával Mendén lakott a szüleinél. Alkalmi
segédmunkákból élt, a munkába jellemzően vonattal járt. Gyakran szívott
„biofüvet”. Amikor nem volt pénze drogra, szeszes itallal együtt
nyugtatószert szedett, ilyenkor agresszívvá vált. A II. r. vádlott
Németországban dolgozott, nevelőszüleihez látogatóba 2015 októberében
tért haza. Jogosítványa nem volt, vonattal közlekedett. A vádlottak – mivel
ugyanabban a faluban nőttek fel – gyermekkoruk óta ismerték egymást.
2015-ben többször találkoztak, ezen találkozásokkor közösen kábító hatású
cigarettát szívtak.
A sértett házaspár gyakran vitatkozott egymással, mert a sokféle
megbetegedéssel küzdő férj a neki folyósított nyugdíjat évek óta félretette,
abból feleségének a háztartás fenntartására nem adott. A házban többfelé,
szekrényekbe, polcokra rejtette a milliós nagyságrendűre becsülhető
megtakarítást. Az I. r. vádlott korábban nem, a II. r. vádlott viszont
gyerekkora óta ismerte az idős házaspárt. Amikor a vádlottak találkoztak,
szóba került, hogy a sértettek – különös figyelemmel a házfelújításra és a
faluban elterjedt híresztelésekre – nagyobb összegű készpénzt tartanak
otthon. A vádlottak elhatározták, hogy pénzt hoznak el az idős emberektől.
Tisztában voltak azzal is, hogy a sértetteknek két kutyája is van, illetve, mivel
a házaspár többnyire otthon tartózkodik, tervük ellenállásba ütközhet. Az I.
r. vádlott 2015. október 15-én este besurrant az idős emberek házába, míg
a II. r. vádlott a helyszínen figyelt. Amíg az I. r. vádlott pénz után kutatott a
lakásban, a sértett férfi meglepte a vádlottat. Az I. r. vádlott a férfit többször
megütötte, a kanapéra lökte. A sértett fejére, valamint belső combjára
cipőtalppal rátaposott, a mellkasára térdelt, fejét a gázvezeték csőbilincsébe
verte, majd egy késsel brutálisan hasba szúrta. A II. r. vádlott nem tudta
figyelmeztetni az I. r. vádlottat arra, hogy időközben az idős asszony is
hazaérkezett. A vádlott miután észrevette a nőt, nagy lendülettel a kezében
lévő késsel brutálisan őt is hasba szúrta. A szúrás lendületétől a sértett
asszony a falnak csapódott. Az I. r. vádlott az addig megtalált 70 ezer forintot,
valamint az asszony mobilját vette magához, majd társával együtt távozott a
helyszínről.

Információ:

Megjegyzés: Első tárgyalás. A bíróság a tárgyalás 2017. 11. 24-én folytatja.
Információ:
Gyimesi Kinga
sajtótitkár
Budapest Környéki Törvényszék
70/371-1410
E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
Honlap: www.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

B. T.

szexuális erőszak
bűntette

2017. 11. 22.

8.30

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

Információ:

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

a

bizonyítási

eljárás

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó utca 25., III. emelet 311.
R. Á. és 2 társa

kényszerítés

2017. 11. 22.

8.30

Az ügy lényege:
A
sértett
egy
szárazföldi
személyszállítással,
autóbuszvonalak
üzemeltetésével foglalkozó kft. vezetője, akinek cége 2013-ban egy 17
milliárd forintot meghaladó értékű ajánlattevőként közbeszerzési eljárásra
jelentkezett résztvevőként. A vádirat szerint az elsőrendű vádlott arra
próbálta rávenni a sértettet, hogy – egy az általa képviselt, de meg nem
nevezett megbízói kör részére – adja el a kft-t, mert csak ebben az esetben
nyerhetik meg a közbeszerzési eljárást. A vádlott több alkalommal azzal
fenyegette meg a cégvezetőt, hogy ha nem adja el a céget, és az nem nyeri
meg a közbeszerzési eljárást, akkor több milliárd forintos bevételtől esnek
el. A vád szerint a vádlottak végső célja az volt, hogy a közbeszerzési eljárás
elnyerése esetén jelentősen megnövekvő árbevétellel bíró céghez a kft. saját
tőke értékéhez közeli vételárhoz jussanak.

Információ:

Az ügyészség a vádlottakat kényszerítés bűntettének kísérletével vádolja.
Megjegyzés: A következő tárgyalási napon a bizonyítási eljárás
tanúmeghallgatással folytatódik.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
sajto@fovarosit.birosag.hu

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK

Győri Törvényszék fszt. 15.
Bf.309/2017.

D.A. és társa

Foglalkozás körében
elkövetett gondatlan
veszélyeztetés vétsége
és más
bűncselekmények

2017. 11. 22.

9.00

Az ügy lényege:
A bíróság ítéletében D.A. I. r. vádlottat bűnösnek mondta ki 1 rb foglalkozás
körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében, valamint 1 rb
hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntettében, ezért halmazati
büntetésül egy év tíz hónap – végrehajtásában két évi próbaidőre
felfüggesztett – szabadságvesztésre ítélte. H. J. II. r. vádlottat 1 rb foglalkozás
körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt 200 napi tétel
pénzbüntetésre ítélte. A bíróság rendelkezett a bűnjelekről, valamint a több
mint 500.000 forint bűnügyi költség viseléséről.
Az első fokú bíróság a mindkét vádlottat érintő foglalkozás körében
elkövetett
gondatlan
veszélyeztetésre
vonatkozóan
megállapított
tényállásban
rögzítette,
hogy
a
Sopron
Megyei
Jogú
város
Önkormányzatának tulajdonát képező óvodaépületet a 2006. évben
bővítették. Az építkezés során a mosdóhelyiségben az engedélyezési
tervekben nem, illetve nem kellő részletességgel feltüntettet fal
megépítésére került sor. Erről az óvodavezető és az I. r. vádlott egyeztetett,
majd az építőanyagot az I. r. vádlott szerezte be. Kivitelezési tervek nem
készültek az építkezésre vonatkozóan. Az építkezés kivitelezését az I. r.
vádlott által vezetett cég, míg az építési munka ellenőrzését a II. r. vádlott
végezte. II. r. vádlott ezen feladat ellátása nem rendelkezett jogosultsággal
és az építési engedély alapján sem őt jelölte ki a beruházó.
Az óvodahelyiség műszaki átadása 2006. novemberében történt meg, majd
2013. május 23-án 12.40 körüli időben a mosdóhelyiség szakszerűtlenül
kivitelezett Ytong választófala ledőlt. A fal ledőléséhez több tényező együttes
megléte vezetett, amelyeket a kivitelezés során figyelembe kellett volna
venni. A fal ledőléséhez vezető tényezők kialakulása a vádlottak
mulasztásának eredménye. A fal ledőlésének időpontjában a helyiségben
körülbelül húsz óvodás gyermek tartózkodott, akik közül ketten
megsérültek. Mindkét gyermek sérülései – 8 napon túli – négy hónap, illetve
hat hét gyógytartamúak.
Az ítélet ellen az I.r. vádlott és védője jelentett be fellebbezést .
Megjegyzés: Másodfokú bíróság nyilvános ülése.

Információ:

Információ:
dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30-291-8725
KulcsarP@gyorit.birosag.hu
sajto_gyor@gyorit.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Kecskeméti Járásbíróság épületében
R.H. és 29 társa

pénzmosás bűntette és
más bűncselekmények

2017. 11. 22.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott 2011. évtől kezdődően egy
prostituáltak kizsákmányolására épülő bűnszervezetet épített ki és
irányított, mely a tevékenységét kezdetben Innsbruckban, majd
Strasbourgban folytatta.
A bűnszervezetben a vádlott több hozzátartozója is részt vett.
A bűnszervezet bevételei Magyarországra kerültek (bankszámlára
átutalással, vagy a prostituáltak közvetítésével), ahol azok eredetét kívánták
elleplezni.
Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2017. november 27-én 8.30-tól folytatja.
Információ:

Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
+36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Járásbíróság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 4. Fsz./21. sz. tárgyalóterem
K. Á. J.

Súlyos testi sértés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 22.

8.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
aki ellen súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmények miatt indult
büntetőeljárás.
A vádirati lényege szerint a vádlott 2017 májusában a Miskolci Egyetemi
Napok rendezvényen biztonsági őri feladatokat látott el, és a Rockwell

Információ:

Clubba való beléptetést végezte. A sértett és unokatestvére aznap este
szórakozni indultak, de csak a sértettet engedték be a szórakozóhelyre,
unokatestvérét – ittas állapota miatt – nem. A sértett később kiment a kint
tartózkodó unokatestvéréért, hogy együtt menjenek be, de a vádlott előzetes
szóváltás nélkül mindkettőjüket jobb öklével fejen ütötte. A sértett és az
unokatestvére is a földre estek. A sértett nyolc napon túli gyógytartamú
lapocka és kulcscsont közötti ízületi ficamot, míg unokatestvére – aki
hatályos magánindítványt nem terjesztett elő – nyolc napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu

Szerencsi Járásbíróság 3900 Szerencs Rákóczi utca 45. 2. sz. tárgyalóterem
K. J. és társa

Halálos közúti baleset
gondatlan okozásának
vétsége

2017. 11. 22.

8.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottnak az
ügyében, akik ellen halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége
miatt indult büntetőeljárás.
A vádirati lényege szerint az I. r. vádlott a 37-es számú főúton Miskolcról
Szerencs irányába közlekedett tehergépkocsijával. Egy útkereszteződéshez
érve – anélkül, hogy elhaladási elsőbbséget biztosított volna a szemből
érkező II. r. vádlottnak – balra kanyarodott. A II. r. vádlott a megengedett 60
km/h-t lényegesen meghaladó, 110-12 km/h-s sebességgel közlekedve
egyenesen kívánt tovább haladni tehergépkocsijával. Az I. r. vádlott így
fékezésre és irányváltoztatásra kényszerítette a II. r. vádlottat, aki a
menetirány szerinti bal oldali sávba hajtott és frontálisan ütközött a sértett
által vezetett gépkocsival. A sértett a helyszínen életét vesztette, míg a II. r.
vádlottat életveszélyes sérülésekkel mentőhelikopterrel szállították
kórházba.

Információ:

Ha a II. r. vádlott a megengedett 60 km/h-s sebességgel közlekedett volna,
akkor a balra kanyarodó I. r. vádlott manővere miatt nem kellett volna
fékeznie és irányt változtatnia.
Információ:
dr. Gyurán Ildikó
sajtószóvivő
06-46/815-386, 70-703-2487
gyurani@miskolcit.birosag.hu

Miskolci Törvényszék 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 4. Fsz./28. sz. tárgyalóterem
A. Á.

Bűncselekmény
elhárítására idős koránál
fogva korlátozottan
képes személy
sérelmére elkövetett
emberölés bűntette

2017. 11. 22.

9.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében,
aki ellen bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes
személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indult
büntetőeljárás.

Információ:

A sértett a vádlott 80 éves édesanyja volt, akivel egy háztartásban élt. A
vádlott és édesanyja között szóváltás alakult ki, dulakodni kezdtek, majd a
szobaajtó üvegéből kitört üvegdarabbal a vádlott a sértett nyakát teljes
szélességében elvágta, aki vérzéses sokk következtében a helyszínen
elhunyt.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu

Miskolci Törvényszék 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 4. I./118. sz. tárgyalóterem
B. T.

Pénzhamisítás bűntette
és más
bűncselekmények

2017. 11. 22.

12.30

Az ügy lényege:
Várhatóan ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa a
pénzhamisítás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő
másodfokú eljárásban.
A Miskolci Járásbíróság által megállapított tényállás szerint 2014. februárban
a Szentistvánon élő I. r. és II. r. vádlottak elhatározták, hogy az otthonukban
található fénymásolóval A/4-es papírokra hamis pénzt fognak nyomtatni,
melyet majd cigarettára költenek. Miután kinyomtatták és ollóval kivágták az
500.000.- forintnak megfelelő értékű hamis bankjegyeket, elmondták a III. r.
vádlottnak, hogy elsődlegesen a piacon cigarettát árusító külföldieknek
fognak fizetni a hamisítványokkal. Tervüknek megfelelően még a délelőtti
órákban elmentek a miskolci búza téri piacra, ahol a III. r. vádlott megkísérelt
felváltani egy hamis 10.000.- forintos bankjegyet, azonban a piaci árus annak
hamisságát észrevette, és kiabálni kezdett, hogy „mit képzeltek magatokról,
hamis pénzt akartok itt váltogatni?” Ekkor a III. r. vádlott próbált ugyan a

helyszínről elsietni, de az ott tartózkodók visszatartották. Ezt követően a
kiérkező rendőrök elől a III. r. vádlott akként próbálta elrejteni a hamis
bankjegyet, hogy leejtette a földre, majd rálépett, azonban kísérlete nem
vezetett eredményre.

Információ:

A bíróság az I. és II. r. vádlottakat letöltendő börtönbüntetésre, míg a
büntetlen előéletű III. r. vádlottat felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte,
valamint a hamis pénzjegyek lefoglalásáról is rendelkezett.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) Fsz. 7.
S. L. G.

Több emberen
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2017. 11. 22.

9.00

Az ügy lényege:
A vádlott megismerkedett egy börtönviselt, küzdősportokban jártas
személlyel, aki nagyrészt törvényellenes, büntetendő tevékenységeinek
folytatása és biztosítása érdekében egy bűnelkövetői csoportot szervezett. E
szervezethez tartozott a vádlott is. 2004 évben a csoport vezetőjét egy
ismeretlen személy megkereste azért, hogy tekintélyével nyújtson segítséget
a
csengersimai
határátkelőhelynél
folytatott
illegális
cigaretta
kereskedelemben kialakult piaci helyzet megvédéséhez. A riválist (sértettet)
többször eredménytelenül megfenyegették, majd egy csapatot szerveztek,
hogy "befenyítsék". A vádlott és társai a kerítésen átmászva bementek a
lakóház udvarára, majd a bejárati ajtót ütötték, rugdosták. A sértett szánom
akarta kérni a támadóit, és ekkor a vádlott és egyik társa több lövést adott
le. A sértett kiabálni kezdett a hozzátartozóinak, hogy hívják a rendőrséget.
A sértett 8 napon túl gyógyuló lőtt sérüléseket szenvedett.
Megjegyzés: Az ügyben tanúk és szakértők meghallgatása várható.
Információ:

Információ:
Sterné dr. Deák Andrea
sajtószóvivő-helyettes
30/380-6786
sterneda@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

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

12.B.157/201
4

J. I. és társai

emberölés bűntette

2017. 11. 22.

13.00

Az ügy lényege:
A 2010. november 5-én elkövetett cselekmény miatt, J. I. I. r., T. L. II. r. és R.
J. III. r. vádlott vonatkozásában, a Pécsi Törvényszék elsőfokú eljárásában
hozott ítéletét a Pécsi Ítélőtábla – valamennyi vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására
utasította.

Információ:

Megjegyzés: A nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett
emberölés bűntette miatt indult új eljárásban folytatja tárgyalást a bíróság.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 14. tárgyalóterem
5.B.810/2016

fk. T. P. és társa

közúti veszélyeztetés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 22.

13.00

Az ügy lényege:
A fiatalkorú I.r. és a II.r. vádlottak testvérek. 2016. január 29-én este 18.00
óra körüli időben, Pécsett egy ház előtti útszakaszon úgy motoroztak, hogy
közlekedésükkel az utat szegélyező kavicsos-földes útpadkán álló, és
egymással beszélgető három sértett - két nő és egy férfi - testi épségét
veszélyeztették. Az I.r. vádlott motorja két sértett nő kabátját is súrolta, akik
megijedtek, de nem estek el.
A sértett férfi ekkor a vádlottak után szólt, kérdőre vonva őket ezért. A
vádlottak ezt meghallották, megálltak, de a motorok még jártak, amikor
leugrottak róluk és a feléjük lépő sértett férfit az I.r. vádlott „Ne pofázz!”
felkiáltással elölről, míg II.r. vádlott hátulról több alkalommal, ököllel
megütötte, majd miután a sértet a saját papucsában megbotlott és a földre
esett – a vádlottak több alkalommal test szerte megrúgták. A bántalmazással
csak akkor hagytak fel, amikor egy arra közlekedő személygépkocsi vezetője,
látva a földön fekvő sértettet, megállt, kiszállt és feléjük közeledett. A
vádlottak ekkor felszálltak a motorokra és elhajtottak.
A sértett férfinek nyolc napon belül gyógyuló, könnyű sérülései keletkeztek.
A cselekmény időpontjában sem a fiatalkorú I. r., sem a II. r. vádlott vezetői
engedéllyel nem rendelkeztek.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.

Információ:

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

Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, Kossuth tér 15.) fsz. 2. sz. tárgyalóterem
1.B.42/2016

K.-NÉ CS. M.

kifosztás bűntette

2017. 11. 22.

14.00

Az ügy lényege:
A vádlott 2015. április 27-én Pécsett egy sörözőbe ültbe, majd meglátta a
mellette lévő asztalnál ülő idős sértettet, akihez odament, beszélgetést
kezdeményezett vele. Ennek során felajánlotta, hogy megvenné a sértett
mobiltelefonját, aki azonban azt nem akarta eladni, de elmondta, hogy
otthonában két másik mobiltelefonja is van. A vádlott közölte a sértettel,
hogy azok a telefonok is érdeklik és elmenne a sértettel, hogy megnézze
azokat. Ezek után folytatták a sörözőben az italozást, ahol a sértett
szeszesitalt, a vádlott üdítőt fogyasztott. Miután befejezték az italozást
közösen az autóbuszt pályaudvarra mentek, ahonnan a sértett házához
utaztak, ott beszélgettek és a sértett szexuális kapcsolat létesítését ajánlotta
fel a vádlottnak, melybe a vádlott, a sértett pénztárcájának megszerzése
érdekében, látszólag beleegyezett. Ez után a sértett, erős ittassága foly tán a
kanapéján elaludt, ezt kihasználva a vádlott az asztalról magához vette a
sértett pénztárcáját a benne lévő készpénzzel, iratokkal együtt, majd
visszament busszal Pécsre. Az autóbusz pályaudvaron a pénztárcából a
pénzt kivette, majd a tárcát az iratokkal együtt bedobta egy köztéri
szeméttárolóba. A vádlott a vád szerint 80.000 forint kár okozott a
sértettnek.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
M. J. P. vádlott
és 28 társa

Különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó,
bűnszervezetben
elkövetett költségvetési
csalás

2017. 11. 22.

9.00

bűntette és más
bűncselekmények
Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle
műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív
termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek
könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre
tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a
híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai
termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web
áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt
megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak
létre a bűnszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek
részvételével.

Információ:

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

Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 16. számú tárgyalóterem
K. M.

Halált okozó, ittas
állapotban elkövetett
járművezetés bűntette
és más
bűncselekmények

2017. 11. 22.

8.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlott 2015. október hó 24. napján 22 óra körüli
időben a Dorozsmai úton ittas állapotban vezette a tulajdonát képező Fiat
Punto típusú személygépkocsit, 5 fő utast szállítva. A vádlott éjszakai borult,
párás látási viszonyok között száraz úttesten közlekedett Szeged felől
Dorozsma irányába 160 km/h-ás sebességgel. A vádlott ittas állapotából
adódóan a Dorozsmai úti vasúti átjáró utáni jobbra ívelő útkanyarulatból
kihajtva továbbra is jelentős sebességtúllépéssel haladt az úton, majd a
végrehajtott hirtelen jobbra-balra irányuló kormánymozdulat miatt a
személygépkocsi a jelentős sebességtúllépésből, nyomvályús úttestből és a
szállított személyek tömegéből adódóan két kerékre dőlve sodródni kezdett,
áttért a bal oldali útpadkára, ahol egy fának ütközött, végül egy ház kerítését
átszakítva az ingatlan udvarán balra dőlve megállt.

A baleset következtében az utasok közül egy ember életét vesztette, míg
ketten 8 napon túl gyógyuló súlyos, illetve ketten 8 napon belül gyógyuló
könnyű sérüléseket szenvedtek.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ:

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

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

Karcagi Járásbíróság,
tárgyalóterem

Tiszafüredi

B.J. és társai

Járásbíróság

jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények

épülete

Fszt.

2017. 11. 22.

9.

számú

9.00

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

Információ:

Megjegyzés: A 2017. november 22-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson
előreláthatóan vádlottak és tanúk kihallgatására, valamint tanúvallomások
felolvasására kerül majd sor.
Információ:
Dr. Sándor Géza
sajtószóvivő
06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit
sajtószóvivő
06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám
sajtótitkár
06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

2017. november 23.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA

Debreceni Ítélőtábla
L. G.

Testi sértés bűntette

2017. 11. 23.

10.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék L. G. vádlottat életveszélyt okozó
testi sértés bűntette és a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva
korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntette miatt 11
év fegyházbüntetésre, 10 év közügyektől eltiltásra és 530.428.-Ft
vagyonelkobzásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2014 májusában,
a vádlottnak egy felsőzsolcai sörözőben tudomására jutott, hogy az ott
dolgozó sértett bizsu ékszerek értékesítésével is foglalkozik. A
szórakozóhelyen egyedül tartózkodó sértettel közölte, hogy fülbevalót akar
vásárolni, majd távozott. Rövid idő elteltével visszatért, a 75 éves sértettet a
mellékhelyiségbe rángatta, egyik karjával a nyakát szorította, míg másik
kezével, többször ököllel arcon ütötte, lábával megrúgta. A sértett
szabadulni próbált a vádlott szorításából, azonban az egyre erősebb lett,
végül a sértett eszméletét vesztette. Ezt követően a vádlott a sértettől elv ette
615.200.- Ft értékű arany ékszereit, az üzletből magához vett 17 db
csokoládét, 5 üveg pezsgőt, néhány ezer forint készpénzt és távozott. A
bántalmazás a sértettnél életveszélyes sérülést, koponyaűri vérzést és
arccsonttörést okozott, valamint poszt traumás stressz alakult ki nála.

Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
Zs. M.

Garázdaság vétsége

2017. 11. 23.

11.30

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Miskolci Járásbíróság 2016 novemberében Zs. M.
vádlottat garázdaság vétsége és testi sértés vétsége miatt 60 óra fizikai
munkakörben végzendő közérdekű munka büntetésre ítélte. A másodfokon

eljárt Miskolci Törvényszék a testi sértés vétsége miatt az ítéleti rendelkezést
hatályon kívül helyezte és az eljárást megszüntette. A vádlott közrend elleni
cselekményét társtettesként elkövetettnek minősítette. Egyebekben az
elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az ítélet ellen az ügyész a könnyű testi
sértés vétségében való bűnösség megállapítása érdekében fellebbezett. A
bíróság által megállapított tényállás szerint 2015 áprilisában a két sértett V.
M. és B. Á. baráti társaságukkal hazafelé tartottak Miskolc egyik
szórakozóhelyéről. Út közben a vádlott és egy, a nyomozás során
ismeretlenül maradt társa kötekedni kezdett a sértettekkel. Ennek során a
vádlott egyszer ököllel arcon ütötte V. M. sértettet, akinek az ajak és szájüreg
felületes sérülése keletkezett, mely 8 napon belül gyógyult. Ezt követően V.
M. és barátai tovább indultak, majd a vádlott ismeretlen társa fellökte B. Á.
sértettet, aki a földre esett. A vádlott és társa több alkalommal a sértettet
fejbe rúgta. A bántalmazást az elkövetők a sértettek, valamint a vádlott
társaságában lévő személyek közbelépésére hagytak abba.

Információ:

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

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Budapest Környéki Törvényszék – IV./401.
13.B.36/2017

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. 11. 23.

8.30

Az ügy lényege:
A vádlott és a sértett korábban nem ismerték egymást. A sértett 2015.
október 3-án a délutáni órákban családjával és ismerősével egy péceli családi
házban ünnepeltek. A sértett a délután folyamán nagy mennyiségű alkoholt
fogyasztott, minek következtében annyira ittas lett, hogy emlékezetét
vesztette.
A vádlott és élettársa "biofüvet" akart vásárolni, ezért a fent nevezett családi
házhoz mentek. Mikor odaértek a vádlott dudálni kezdett. A dudálásra
azonban a lábán alig álló sértett ment ki és kihívóan, sértően beszélt a
vádlottal, ennek hallatára többen kijöttek a házból az utcára. A vádlott
élettársa elfutott segítségért és a vádlott is elhajtott a helyszínről, majd pár
perccel később megjelent testvére társaságában. A vádlott és testvére
kiabálni kezdtek a helyszínen. A sértett először haragosan esett neki a
vádlottnak, aztán ki akart békülni vele. A vádlott azonban nem fogadta azt,
hanem ököllel legalább három alkalommal közepes, illetve azt meghaladó

erővel arcon és homlokon ütötte az erősen ittas férfit, aki beütötte a fejét a
betonba. Ezek után a vádlott és testvére elhajtottak a helyszínről. A
mentőket egy ismeretlen telefonáló értesítette.
Megjegyzés: Első tárgyalás.
Információ:

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

Budapest Környéki Törvényszék – fszt. 21.
15.B.65/2017

nyereségvágyból, aljas
indokból, különös
kegyetlenséggel, több
emberen, a
bűncselekmény
elhárítására idős koránál
fogva korlátozottan
képes személy
sérelmére elkövetett
emberölés bűntette

2017. 11. 23.

8.30

Az ügy lényege:
A vádlott édesanyjával, élettársával, három közös gyermekükkel, valamint
élettársa édesanyjával lakott Érden. A család nehéz anyagi körülmények
között élt, annak ellenére, hogy a vádbeli időszakban a vádlott és élettársa
is rendszeres havi jövedelemmel rendelkezett. 2003-ban a vádlottnál
gyógyszeres kezelést rendeltek el betegsége miatt. A folyamatos anyagi
gondok, a több pénzintézet felé fennálló sokmillió forintos adósság, valamint
a kisebb tartozások az ismerősök és magánszemélyek felé dühössé és
elkeseredetté tették a vádlottat. 2015. októberére a család minden anyagi
tartalékát fölélte.
A vádlott élettársán keresztül ismerte meg a 81 és 83 éves idős, nyugdíjas
pedagógus házaspárt, a későbbi sértetteket, A sértettek 2001-ben felhagytak
a méhészkedéssel és a méhcsaládokat, illetve a méhészkedéshe z szükséges
felszereléseket eladták a vádlott élettársának, aki kiskora óta ismerte az idős
embereket és eltanulta tőlük a méhészkedés fortélyait.
A vádlott tisztában volt a sértettek jónak mondható jövedelemviszonyával és
azzal is, hogy a házaspár már évek óta anyagilag külön gazdálkodott, mert
az asszony nem nézte jó szemmel a férje jótékonykodásait. A vádlott arról is
tudomással bírt, hogy a sértetteknek barátaik nem igazán voltak, zárkózott
életet éltek, idegeneket nem engedtek be a házukba, kutyát tartottak és a

kapujukat lakattal zárták. A vádlott 2015. október 30-át megelőzően
többszöri telefonos egyeztetés után - mely egyeztetések során nyilvánvalóvá
vált számára, hogy a sértettek nem fogják a vádlottat és családját anyagilag
kisegíteni – a vádlott utoljára megpróbálta őket meggyőzni. Bement a
sértettekkel a házukba azzal a céllal, hogy pénzt kérjen az idős emberektől.
Az asszony határozottan elutasította a kérést. A vádlott dühbe gurult és
kifelé menet felkapott egy diótörő kalapácsot, majd azzal lesújtott az idős nő
fejére kilenc alkalommal, aki öt percen belül életét vesztette. Ezután
visszament a konyhába négyszer fejbe verte az idős férfit, aki a bántalmazás
következtében 10-20 percen belül belehalt sérüléseibe. Ekkor a vádlott
rablógyilkosság látszatát keltve, felforgatott mindent a lakásban, majd a
diótörő kalapácsot, a lakatot és pár ezer forintot magával víve, a tett
színhelyéről távozott. Az idős emberek holttestét másnap este fedezték föl.
Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.
Információ:

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

Budapest Környéki Törvényszék – V./ 521.
16.B.38/2017

bűncselekmény
felismerésére vagy
elhárítására idős koránál
vagy fogyatékosságánál
fogva
korlátozottan képes
személy sérelmére,
fegyveresen elkövetett
rablás bűntette

2017. 11. 23.

8.30

Az ügy lényege:
A vádlott mentő szakápolóként dolgozott Vácott, ebből kifolyólag a
bűncselekmény elkövetése előtt sokszor járt a sértettek házában. Ezen
alkalmakkor az idős emberek a mentősöknek mindig adtak borravalót. Ebből
és a sértettek által előadottakból a vádlott azt a következtetést vonta le, hogy
a 90 éves asszony és a 89 éves férfi jó anyagi körülmények között él. A vádlott
2016. május 18-án azért ment a sértettek családi házához, hogy az ott lakó
idős, beteg személyektől nagyobb összegű készpénzt szerezzen meg. A piros
színű mentős ruházatot viselő vádlottat az idős asszony beengedte. Az
előszobában sor került a vérnyomásmérésre, a sértettek adatainak
lejegyzésére, majd a vádlott a derekuknál fogva behúzta őket a hálószobába.
Az idős férfit leszorította az ágyra, az idős nőt pedig a magával hozott
gézszalaggal kezdte fojtogatni, miközben a sértettektől a pénzüket követelte.

A sértettek eleinte a bántalmazások ellenére sem adták át az otthon tartott
pénzüket. A vádlott ekkor elővett egy lőfegyvert, vagy annak utánz atát és
azzal fenyegette meg az idős embereket. A bántalmazások és fenyegetések
hatására végül a férfi sértett 40.000 Ft-ot, a női sértett 36.000 Ft-ot adott át
a vádlottnak. A vádlott miután bezárta a sértetteket a hálószobába,
elmenekült a helyszínről.

Információ:

Megjegyzés: Első tárgyalás.
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/122.
Bf. 452/2017.

I. r. R. S.R.+ 4 fő

Aljas indokból, a sértett
sanyargatásával
elkövetett személyi
szabadság
megsértésének bűntette
és más bűncselekmény

2017. 11. 23.

14.00

Az ügy lényege:
Első fokon 2017. június 15-én összesen 11 év börtönbüntetésre ítélte a
Debreceni Járásbíróság társtettesként, a sértett sanyargatásával elkövetett
személyi szabadság megsértése miatt azt az öt vádlottat, akik 2016
júliusában a bíróság Iparkamara utcai épülete előtt tuszkoltak be egy nőt az
autójukba és akarata ellenére Budapestre vitték. Az esetet egy járókelő
észlelte, és az autópályán egy traffipax azonosította a tettesek autóját.
Az első fokú bíróság az elsőrendű vádlottat becsületsértés vétsége, a
másodrendű vádlottat pedig testi sértés kísérletében is bűnösnek mondta
ki. A bíróság a vádlottakra 1 év 10 hónap és 2 év 10 hónap közötti
börtönbüntetéseket szabott ki, két vádlott szabadságvesztésének
végrehajtását 4-4 év próbaidőre felfüggesztette. A vádlottaknak emellett
csaknem 800 ezer forint bűnügyi költséget is meg kell fizetniük.
A tényállás szerint az elsőrendű vádlott 2014 őszén ismerkedett meg a
sértettel, aki elmondta neki, hogy korábban külföldön prostituáltként
dolgozott. Az asszony rábeszélte, hogy menjen vele Budapestre. A vádlottak
ezt követően a sértettet - elmondása szerint - prostitúcióra kényszerítették.
A sértett nem akarta ezt folytatni és hazament a szüleihez, de a vádlottak
érte mentek és visszavitték a fővárosba. 2016. július 8-án a sértett

„megszökött” a vádlottaktól, és a rendőrség segítségét kérte, a nőt egy
debreceni hajléktalan szállón helyezték el. A vádlottak tudomást szereztek a
sértett debreceni tartózkodásáról, és megbeszélték, hogy őt akár erőszakkal
is visszaviszik. Július 20-án személygépkocsival mind az öten Debrecenbe
utaztak, ahol a járókelőket kérdezgették a hajléktalan szállókról. Az éjszakát
az autóban töltötték, másnap pedig valamennyien a vasútállomás melletti
hajléktalan szálló környékén keresték a sértettet. Egyikük a szálló udvarán
meglátta a nőt, ezután szétszóródva, a közeli parkban vártak rá. A nő
elhagyta a szállót és az Iparkamara utca közelében járt, amikor a vádlottak
autóval utolérték. A hajánál fogva rángatták a kocsi felé, megütötték, majd a
térdén végighúzva a fél utcán, akarata ellenére betették az autóba. A nő
közben segítségért és rendőrért kiáltozott. Egy szemtanú hívta a
rendőrséget, majd az autópályán Pest felé menet, egy benzinkútnál
tartóztatták fel a vádlottakat. A sértettet a vádlottak két órá n át a hátsó ülés
mögött, a lábuknál utaztatták, útközben folyamatosan bántalmazták:
rátapostak, ütögették, csipkedték. Egyikőjük kést is szorított a nyakához.
A bíró az ítélet indoklásában kiemelte: egy másik ember szabadságát
korlátozni nem lehet. Az, hogy akarata ellenére magukkal vitték a sértettet
és menet közben a bántalmazások mellett a legalapvetőbb mozgásában is
akadályozták, azzal súlyos bűncselekményt követtek el. Azt, hogy a vádlottak
valóban kényszerítették-e prostitúcióra a sértettet, az nem volt a jelen eljárás
része, azt viszont, hogy folyamatosan félelemben tartották, egyértelműen
meg lehetett állapítani. A vádlottak bűnösségét többek között a
tanúvallomások, a szemtanú vallomása és a térfigyelő kamera felvételei is
bizonyították.

Információ:

Megjegyzés: Ítélethirdetés.
Információ:
Tatár Timea
sajtószóvivő
Debreceni Törvényszék
36/30748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta
sajtótitkár
Debreceni Törvényszék
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. és 10 társa

csalás bűntette

2017. 11. 23.

9.00

Az ügy lényege:
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.

Információ:

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

a

bizonyítási

eljárás

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27., I. emelet 23.
alperes: K. K. T.
T. K. K.
felperes: Cs. P.
E.
Az ügy lényege:

csalás bűntette

2017. 11. 23.

14.30

Cs.né P. E., a néhai P. L. lánya pert indított a K.K.T.T.K.K. ellen annak
megállapítása iránt, hogy az alperes megsértette a felperes kegyeleti jogát
azáltal, hogy a felperes néhai édesapját, P. P-t (1942-2000) ábrázoló, M. R.
által készített, az amerikai Life magazin 1956. november 12-i számának 36.
oldalán megjelent fényképfelvétel többszörözése és nagy nyilvánosság előtt
történő felhasználása során P. P. képmásához D. L. nevét és születési adatait
csatolta. Kérte továbbá a jogsértés abbahagyására, elégtételadására
kötelezni az alperest, valamint eltiltani a további jogsértéstől.
Megjegyzés: A következő tárgyalási
tanúmeghallgatással folytatódik
Információ:

napon

a

bizonyítási

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

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK

Győri Járásbíróság I. em. 118.
B.886/2016.

H. A.

Az ügy lényege:

Kettőnél több ember
halálát eredményező
közúti baleset gondatlan
okozásának vétsége

2017. 11. 23.

8.30

eljárás

A vádirati tényállás szerint H. A. vádlott az általa vezetett Seat típusú
gépkocsival 2016. januárjában közlekedett Ausztria irányából vaszari
lakóhelyére. A vádlott három utast szállított, amikor a koraesti órákban Győr
felől Pápa irányába haladva Győrszemere térségét elhagyta és az előtte lévő
Fiat típusú gépjármű előzésébe kezdett a sebességet növelve. A vádlott
helyismerettel rendelkezett, tudnia kellett, hogy 70 km/h sebességkorlátozó
tábla következik, valamint a jó látási viszonyok között érzékelhetően szemből
egy Skoda típusú gépjármű közeledett.
A vádlott mindezek ellenére megkezdte az előtte kb. 80 km/h-val közlekedő
gépjármű előzését. Az előzés során vette észre a szemből érkező járművet,
amely miatt hirtelen jobbra kormányzással vissza akart térni a menetiránya
szerinti sávba. Ennek következtében nekiment az általa előzött Fiatnak,
amely az útról lesodródott és egy fának ütközött. Az ütközés után balra térve
tovább haladt és az autó bal oldalával nekiütközött a szemből érkező
Skodának, amely ennek következtében az útról lesodródott. Ezután a vádlott
gépjárműve a szemből szabályosan érkező Volvónak ütközött.
A baleset következtében a vádlottal utazó három utas olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét veszítette, míg a Fiat
utasának sérülései 8 napon túli gyógytartamúak.
Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható.
Információ:

Információ:
dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30-291-8725
KulcsarP@gyorit.birosag.hu
sajto_gyor@gyorit.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Díszterem
L.S. és 13 társa

emberölés,
embercsempészés,
életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. 11. 23.

8.30

Az ügy lényege:
Szakértők és tanúk meghallgatásával folytatódik annak az -egyesítést
követően - 14 vádlottnak a tárgyalása, akiket bűnszervezetben elkövetett
embercsempészés bűntettével, illetve -négyüket- különös kegyetlenséggel
több ember – részben 14. életévét be nem töltött személy – sérelmére
elkövetett emberöléssel vádol az ügyészség.

A vádlottak közül 11-en letartóztatásban vannak, míg három személy
jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.
A vádpontok közül az egyik a 71 ember halálát okozó úgynevezett „parndorfi
eset”.
A vádirat lényege szerint a vádlottak 2015 júniusa és augusztusa közötti
időben elsősorban Afganisztánból, Szíriából, Irakból és egyéb harmadik
országnak minősülő államból érkező migránsok haladását biztosították
Törökországon, Görögországon, Szerbián és Magyarországon keresztül –
anyagi szolgáltatásért. Az embercsempészés szervezett keretek között folyt,
vezetője az I. rendű vádlott. Ő biztosította a szállítások anyagi fedezetét,
illetve meghatározta a szállítandó migránsok számát, beszállítás helyét,
szállítás végcélját és kijelölte az ehhez szükséges járműveket is. Ebbe a
másodrendű vádlott is bekapcsolódott. A vádlottak az embercsempészésből
származó bevételt szétosztották egymás között.
A parndorfi ügy a vádirat 25. pontjában szerepel. Ennek elkövetésével az
ügyészség az I., a II. a III. és a IV. rendű vádlottakat vádolja. A tényállás
lényege szerint a 71 sértettet a III. és IV. rendű vádlottak Mórahalom
térségében vették fel egy kamionba, ahol a raktérben húzódtak meg. 59 férfi,
8 nő, valamint 4 gyermek migráns zsúfolódott be ily módon a gépjárműbe,
melyet a IV. rendű vádlott vezetett. A kamionba beszállított migránsoknak a
IV. rendű vádlott vizet adott, a majd a rakteret bezárta és elindult az orsz ág
belsejébe. A társai a beszállítási hely környékén figyelték a rendőri jelenlétet,
illetve biztosították a jármű haladását. A tehergépkocsi rakfelülete 16,26
négyzetméter volt, szellőzése és a levegőcsere nem volt biztosítva.
Ülőhelyeket és kapaszkodókat nem alakítottak ki. A 71 sértett a hely
szűkössége, a zsúfoltság okozta mozgásképtelenség, a levegő hiánya,
valamint a túlmelegedés és kiszáradás folytán röviddel az indulást követően
elhunyt. Halálukat megelőzően folyamatosan dörömböltek és kiabáltak,
azonban a IV. rendű vádlott – társaival egyeztetve – a raktér ajtaját nem
nyitotta ki. Amikor az üzemanyag fogytán volt, a IV. rendű vádlott a
gépjárművet Parndorf közelében hátrahagyta.
A vádirat 26. pontja azt tartalmazza, hogy a VII.r. vádlott 2015. augusztus 27.
napján egy járműbe 67 migráns vett fel (segítői az I.r., a II.r., az V.r. és a VI.r.
vádlottak), akik 22,83 köbméteres területen zsúfolódtak össze, többen
eszméletüket is vesztették. Ezen személyeknek sikerült kirúgniuk a raktér
ajtaját.
A Főügyészség
indítványozza.

a

vádlottakkal

szemben

fegyházbüntetés

kiszabását

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2017. november 24-én 8.30-tól folytatja.

Információ:

Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 27.
S.Z.

kábítószerkereskedelem bűntette

2017. 11. 23.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a 44 éves szombathelyi férfi egy csengődi tanyában
Cannabis Indica növényt termesztett és dolgozott fel azért, hogy azokat
értékesítse. A nyomozóhatóság a kábítószert (212 tő) házkutatás során
lefoglalta.

Információ:

A Főügyészség a vádlottal szemben
indítványozza.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

fegyházbüntetés

kiszabását

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Járásbíróság 3525 Miskolc Dózsa Gy. út 4. I./118. sz. tárgyalóterem
O. L. I.

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

2017. 11. 23.

8.30

Az ügy lényege:
Nyilvános ülést tart a Miskolci Törvényszék másodfokú tanácsa
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés
bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő másodfokú
eljárásban.
A Kazincbarcikai Járásbíróság mint elsőfokú bíróság által megállapított
tényállás szerint a vádlottak közösen határoztak arról, hogy egy olyan
szalont fognak működtetni Miskolcon, ahol fiatal nők szexuális
szolgáltatásokat nyújtanak. Az I. r. vádlott által vezetett gazdasági társaság
nevében lakást béreltek, abba bútorokat, masszázságyakat vásároltak, majd
internetes hirdetéseket adtak fel, melyben pénzkereseti lehetőséget
ajánlottak. A hirdetésre jelentkező nőket tájékoztatták a munka jellegéről,

majd velük masszőr és hostess feladatokra szerződést kötöttek. A vádlo ttak
erotikus tartalmú fényképfelvételeket készítettek a lányokról, azokat
szexuális szolgáltatást hirdető internetes oldalakon tették közzé. A
vendégekkel való kapcsolattartás érdekében a lányoknak mobiltelefont
biztosítottak. A vádlottak közreműködtek a szalon működtetésében: a
szolgáltatásokról árlistát készítettek, nyilvántartották a bevételeket,
felügyelték a prostituáltakat. A szexuális szolgáltatást igénybe vevő
személyektől kapott pénz a vádlottakhoz került, akik azon megosztoztak,
illetve juttattak belőle a lányoknak is. A lányok között volt olyan, aki 16
évesen kezdett prostituáltként dolgozni a vádlottak által üzemeltetett
bordélyházban.
Fentieken túl az I. r. vádlott az általa használt számítógépen olyan tartalmú
felvételeket tartott, amelyek 18. életévüket be nem töltött – esetenként
mindössze 8-10 éves - lányokat nyíltan szeméremsértő módon ábrázoltak.

Információ:

A bíróság az I. r. vádlottat 3 év 3 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől
eltiltásra ítélte.
Információ:
dr. Horváth Dóra
sajtószóvivő
06-46-815-297, 70-361-2778
horvathd@miskolc.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14. ) I. em. 32. tárgyalóterem
20.B.50/2017

CS. L. I. és társa

védekezésre képtelen
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmény

2017. 11. 23.

9.00

Az ügy lényege:
A vádlottak ismerősök, mindketten hajléktalanok. Az I. r. vádlott a II. r.
vádlott révén ismerte meg a későbbi sértettet, aki felajánlotta a
vádlottaknak, hogy költözzenek hozzá egy pécsi önkormányzati bérlakásba.
A vádlottak és a sértett a nap nagy részét koldulással töltötték. A sértett
elvárta a vádlottaktól, hogy a megszerzett pénz egy részét a szállás
ellentételezéseként adják át a részére. A koldult pénzjelentős részét
alkoholos italokra költötték. A sértett is rendszeresen ittas állapotba került,
olyankor kötekedő volt, az I.r. vádlottnak többször szóvá tette, hogy az általa
összegyűjtött pénz kevés, valamint többször bántalmazta is.
2016. szeptember 15-én a vádlottak és a sértett ismét koldultak, majd az este
együtt étkeztek. A sértett ezt követően elment otthonról és az este egy részét
egy ismerősével töltötte, a lakására 2016. szeptember 16-án, a hajnali

órákban érkezett vissza, vérző sérülésekkel, melyek keletkezési körülményei
ismeretlenek. A sértett, a földön fekvő, felébredt I. r. vádlottba belekötött,
megrúgta, ököllel, több alkalommal megütötte, majd a saját ágyához lépett
és lefeküdt.
Az I.r. vádlott, amint észlelte, hogy a sértett lefeküdt és elaludt, dühében, és
a korábbi bántalmazások hatására is, egy magához vett téglával, odament az
alvó sértetthez, akinek egy alkalommal, nagy erővel a homlokára sújtott.
A II. r. vádlott a sértett hazaérkezésére felébredt, az I. r. vádlott
bántalmazását észlelte, majd a sértett ágya felől hallott zajt, de az ott
történtekről nem győződött meg. Később a II. r. vádlott ébreszteni próbálta
a sértettet, aki arra nem reagált, majd a közeli asztalról magához vette a
sértett 10.000 forint értékű mobiltelefonját a SIM kártyával együtt.
A vádlottak, miután 2016. szeptember 16-án meggyőződtek arról, hogy a
sértett elhunyt, a lakást elhagyták.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 20/I. tárgyalóterem
23.B.528/201
7

B. J. P.

élet és testi épség elleni
fenyegetéssel elkövetett
zsarolás bűntette

2017. 11. 23.

13.00

Az ügy lényege:
A vádlott, fiatal pécsi férfi 2017. január 29-én, a hajnali órákban megjelent
Pécsett egy gyorsétteremnél, hogy az ott lévő személyektől pénzt
kéregessen.
A sértett a gyorsétterem mellett található pénzkiadó automatából vett fel
5.000 forintot bankkártyájával, majd távozni készült. A vádlott ekkor, az
épület mellett található parkolón túli fák mellől a sértett mellé lépett és
pénzt kért tőle. A sértett 300 forintot adott át a vádlottnak, aki ezt kevesellte,
ezért a sértett kezéből a pénztárcáját kitépte és abból kivette, majd
eltulajdonította a sértett által korábban felvett 5.000 forintot. Ezután, a
vádlott megfenyegette a sértettet azzal, hogy ha nem vesz fel további pénzt
az automatából, akkor megkéseli őt. A vádlott kezét végig a zsebében
tartotta, ezzel félelmet keltve a sértettben, aki a fenyegetés hatására 15.000
forint készpénzt vett fel az automatából. A pénzfelvétel során a sértett
többször is helytelen PIN kódot adott meg, de a vádlott ismét
megfenyegette, hogy megkéseli, ha nem vesz fel további pénzt. Így a sértett

végül felvette a 15.000 forint készpénzt az automatából, átadta a vádlottnak,
aki ekkor elmenekült a helyszínről.
A vádlottat a rendőrség egy órán belül, a lakásán elfogta és letartóztatta.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság megkezdi a tárgyalást.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 11. számú tárgyalóterem
S. V. vádlott és
társai

Közösség tagja elleni
erőszak bűntette

2017. 11. 23.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a szolgálaton kívüli volt bv. törzszászlós I.r. vádlott,
a volt bv. főtörzsőrmester II.r. vádlott, valamint a III.r. vádlott és egy további
személy egy társaságban tartózkodtak 2015. július hó 18. napján 22 óra és
22 óra 30 perc közötti időben a szegedi Partfürdőre levezető útszakaszon, a
Szeged, Régi Híd lejárójánál, valamennyien alkoholos befolyásoltság
állapotában. Ugyanezen a helyszínen tartózkodtak az egy társaságban lévő
sértettek is.
Az I.r. vádlott a bőrszíne és ezáltal a faji hovatartozása miatt inzultálni kezdte
az egyik sértettet, irányába olyan kijelentéseket tett, hogy „büdös
bevándorló, takarodjál haza, nincs itt semmi keresnivalód”, továbbá őt trágár
szavakkal is illette. A sértett I.r. vádlott irányában szóban kifejezésre juttatta,
hogy magyarnak érzi magát, de I.r. vádlott faji hovatartozása miatt továbbra
is szidalmazta őt.
Ezt követően a társaság női tagja is bekapcsolódott a kialakult vitába,
közölve, hogy a szidalmazott férfi ugyanolyan magyar állampolgár, mint I.r.
vádlott, mire I.r. vádlott a kezében lévő dobozos sörrel leöntötte a nő haját.
Erre a sértettek elindultak, hogy elhagyják a vitatkozás helyszínét, azonban
a vádlottak és a társaságukban tartózkodó további személy utánuk mentek,
és őket a Régi Híd alatt átvezető útszakaszon utolérték, ahol I.r. vádlott
továbbra is a bőrszíne és a faji hovatartozása miatt szidalmazta a korábban
is inzultált férfit. Ezt követően I.r. vádlott egy alkalommal ököllel megütötte
a társaság harmadik tagját a szája környékén, aki ezáltal a földre került, majd
legalább két alkalommal a nő arcát is megütötte ököllel, aki az ütések
következtében a földre került és eszméletét vesztette. Amikor a bőrszíne és
faji hovatartozása miatt szidalmazott férfi észlelte, hogy a vele lévő két

személy a földre került, ijedt állapotában és védelmező célzattal megindult
I.r. vádlott irányába, aki azonban őt egy alkalommal a mellkasánál meglökte.
A két férfi a földre került, majd a sértett a további támadás elhárítása
érdekében több alkalommal ököllel megütötte I.r. vádlott arcát.
Mindeközben II. és III.r. vádlottak, valamint az ott tartózkodó további
személy próbálták nyugtatni I.r. vádlottat, észleve azonban, hogy I.r.
vádlottat védekezésként ütések érték, II. és III.r. vádlottak bekapcsolódtak a
tettlegességbe oly módon, hogy mindannyian testszerte rugdosták és
taposták 2-3 percen keresztül a bevándorlónak vélt férfit. Ennek befejeztét
követően a vádlotti társaság a helyszínt elhagyta, de ezt közvetlenül
megelőzően II.r. vádlott még egyszer belerúgott a földön fekvő másik,
korábban bántalmazott férfiba. A távozás során I.r. vádlott továbbra is trágár
kifejezések közepette szidalmazta az egyébként magyar állampolgár
sértettet. Az I.r. vádlott a bőrszíne és faji hovatartozása, míg a másik két
vádlott ezen indok nélkül bántalmazták az inzultált férfit. A vádlottak
kihívóan közösségellenes magatartása alkalmas volt arra, hogy a helyszínen
tartózkodó kívülálló személyekben megbotránkozást vagy riadalmat keltsen.
A bőrszíne és faji hovatartozása miatt inzultált férfi a bántalmazás
következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de az őt
testszerte ért rúgások és ütések alapján fennállt a 8 napon túl gyógyuló,
súlyosabb sérülések bekövetkezésének a lehetősége is. A bántalmazott nő 8
napon túli, míg a társaságukban lévő másik férfi 8 napon belüli sérüléseket
szenvedett, azonban ő magánindítványt nem terjesztett elő.
Információ:

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

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 117. számú tárgyalóterem
F. Z. J. vádlott és
2 társa

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 23.

8.15

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak egyike egy vendéglőt üzemeltet
Forráskúton, ahol 2016. szeptember 25. napján az éjfél körüli órákban együtt
tartózkodott két társával. A vendéglőbe tért be két román állampolgárságú,
de magyar anyanyelvű férfi is, akik idénymunkásként dolgoztak a faluban. Az
este folyamán mindannyian szeszesitalt fogyasztottak, amikor is szóváltás
alakult ki a vádlottak és a sértettek között. A szóváltás kölcsönös
lökdösődéssé alakult, amelynek során a vendéglőt üzemeltető férfi két
alkalommal, közepes erővel arcon ütötte az egyik sértettet, aki ennek
következtében a földre rogyott, illetőleg a metszőfoga kitört, míg a másik
sértettet a kocsma kanapéjára lökte.

A vádlott egyik társa a pultból elővett egy gázsprayt és a kocsma kanapéjára
lökött sértettet azzal lefújta, amely azzal a következménnyel járt, hogy a
helyiségben tartózkodók a gázspray maró szagának hatására, illetve a
kialakult konfliktushelyzet miatti ijedtségben kitódultak onnan.
A vendégekkel együtt a sértettek is az utcára menekültek és megpróbáltak a
helyszínről eltávozni. Akkor szaladt utánuk a harmadik vádlott, aki az egyik
sértettet úgy ütötte meg a mellkasán, hogy két bordája is eltörött, melynek
következtében szövődményként közvetlen életveszélyes állapot, traumás
légmell alakult ki a sértettnél. A sértett a munkáltatóját felhívta, aki őt
kórházba szállította, ahol azonnali műtétet hajtottak végre rajta.
A főügyészség a sértett fogát kitörő vádlottat maradandó fogyatékossá got
okozó könnyű testi sértés bűntettével, a gázsprayvel fújó vádlottat
garázdaság vétségével, míg a bordatörést okozó vádlottat életveszélyt okozó
testi sértés bűntettével vádolja.

Információ:

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

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

Szombathelyi Járásbíróság
H.R.I.

sikkasztás bűntette

2017. 11. 23.

10.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint 2016. márciusában a sértett megbízta a vállalkozói
jogviszonyban ingatlan közvetítéssel foglalkozó vádlottat, hogy részére
árveréseken végrehajtás alatt álló ingatlanokat szerezzen meg.

Információ:

A vádlott azonban ingatlan árveréseken nem vett részt, és a sértett által
átadott 2,4 millió forintot sem ingatlanok megszerzésére, hanem a saját
céljaira használta fel.
Információ:
dr. Kustos Anna Zsófia
sajtószóvivő
KustosA@szombathelyit.birosag.hu

2017. november 24.

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Budapest Környéki Törvényszék – V./ 521.
7.B.59/2017

nyereségvágyból,
különös kegyetlenséggel,
több ember sérelmére, a
bűncselekmény
elhárítására
idős koránál fogva
korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 11. 24.

8.30

Az ügy lényege:
Az I. r. vádlott élettársával Mendén lakott a szüleinél. Alkalmi
segédmunkákból élt, a munkába jellemzően vonattal járt. Gyakran szívott
„biofüvet”. Amikor nem volt pénze drogra, szeszes itallal együtt
nyugtatószert szedett, ilyenkor agresszívvá vált. A II. r. vádlott
Németországban dolgozott, nevelőszüleihez látogatóba 2015 októberében
tért haza. Jogosítványa nem volt, vonattal közlekedett. A vádlottak – mivel
ugyanabban a faluban nőttek fel – gyermekkoruk óta ismerték egymást.
2015-ben többször találkoztak, ezen találkozásokkor közösen kábító hatású
cigarettát szívtak.
A sértett házaspár gyakran vitatkozott egymással, mert a sokféle
megbetegedéssel küzdő férj a neki folyósított nyugdíjat évek óta félretette,
abból feleségének a háztartás fenntartására nem adott. A házban többfelé,
szekrényekbe, polcokra rejtette a milliós nagyságrendűre becsülhető
megtakarítást. Az I. r. vádlott korábban nem, a II. r. vádlott viszont
gyerekkora óta ismerte az idős házaspárt. Amikor a vádlottak találkoztak,
szóba került, hogy a sértettek – különös figyelemmel a házfelújításra és a
faluban elterjedt híresztelésekre – nagyobb összegű készpénzt tartanak
otthon. A vádlottak elhatározták, hogy pénzt hoznak el az idős emberektől.
Tisztában voltak azzal is, hogy a sértetteknek két kutyája is van, illetve, mivel
a házaspár többnyire otthon tartózkodik, tervük ellenállásba ütközhet. Az I.
r. vádlott 2015. október 15-én este besurrant az idős emberek házába, míg
a II. r. vádlott a helyszínen figyelt. Amíg az I. r. vádlott pénz után kutatott a
lakásban, a sértett férfi meglepte a vádlottat. Az I. r. vádlott a férfit többször
megütötte, a kanapéra lökte. A sértett fejére, valamint belső combjára
cipőtalppal rátaposott, a mellkasára térdelt, fejét a gázvezeték csőbilincsébe
verte, majd egy késsel brutálisan hasba szúrta. A II. r. vádlott nem tudta
figyelmeztetni az I. r. vádlottat arra, hogy időközben az idős asszony is
hazaérkezett. A vádlott miután észrevette a nőt, nagy lendülettel a kezében
lévő késsel brutálisan őt is hasba szúrta. A szúrás lendületétől a sértett
asszony a falnak csapódott. Az I. r. vádlott az addig megtalált 70 ezer forintot,

Információ:

valamint az asszony mobilját vette magához, majd társával együtt távozott a
helyszínről.
Információ:
Gyimesi Kinga
sajtótitkár
Budapest Környéki Törvényszék
70/371-1410
E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
Honlap: www.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

számítástechnikai
rendszer elleni bűntett

2017. 11. 24.

8.30

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

Információ:

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

eljárás

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Díszterem
L.S. és 13 társa

emberölés,
embercsempészés,
életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. 11. 24.

8.30

Az ügy lényege:
Szakértők és tanúk meghallgatásával folytatódik annak az -egyesítést
követően - 14 vádlottnak a tárgyalása, akiket bűnszervezetben elkövetett
embercsempészés bűntettével, illetve -négyüket- különös kegyetlenséggel

több ember – részben 14. életévét be nem töltött személy – sérelmére
elkövetett emberöléssel vádol az ügyészség.
A vádlottak közül 11-en letartóztatásban vannak, míg három személy
jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik.
A vádpontok közül az egyik a 71 ember halálát okozó úgynevezett „parndorfi
eset”.
A vádirat lényege szerint a vádlottak 2015 júniusa és augusztusa közötti
időben elsősorban Afganisztánból, Szíriából, Irakból és egyéb harmadik
országnak minősülő államból érkező migránsok haladását biztosították
Törökországon, Görögországon, Szerbián és Magyarországon keresztül –
anyagi szolgáltatásért. Az embercsempészés szervezett keretek között folyt,
vezetője az I. rendű vádlott. Ő biztosította a szállítások anyagi fedezetét,
illetve meghatározta a szállítandó migránsok számát, beszállítás helyét,
szállítás végcélját és kijelölte az ehhez szükséges járműveket is. Ebbe a
másodrendű vádlott is bekapcsolódott. A vádlottak az embercsempészésből
származó bevételt szétosztották egymás között.
A parndorfi ügy a vádirat 25. pontjában szerepel. Ennek elkövetésével az
ügyészség az I., a II. a III. és a IV. rendű vádlottakat vádolja. A tényállás
lényege szerint a 71 sértettet a III. és IV. rendű vádlottak Mórahalom
térségében vették fel egy kamionba, ahol a raktérben húzódtak meg. 59 férfi,
8 nő, valamint 4 gyermek migráns zsúfolódott be ily módon a gépjárműbe,
melyet a IV. rendű vádlott vezetett. A kamionba beszállított migránsoknak a
IV. rendű vádlott vizet adott, a majd a rakteret bezárta és elindult az ország
belsejébe. A társai a beszállítási hely környékén figyelték a rendőri jelenlétet,
illetve biztosították a jármű haladását. A tehergépkocsi rakfelülete 16,26
négyzetméter volt, szellőzése és a levegőcsere nem volt biztosítva.
Ülőhelyeket és kapaszkodókat nem alakítottak ki. A 71 sértett a hely
szűkössége, a zsúfoltság okozta mozgásképtelenség, a levegő hiánya,
valamint a túlmelegedés és kiszáradás folytán röviddel az indulást követően
elhunyt. Halálukat megelőzően folyamatosan dörömböltek és kiabáltak,
azonban a IV. rendű vádlott – társaival egyeztetve – a raktér ajtaját nem
nyitotta ki. Amikor az üzemanyag fogytán volt, a IV. rendű vádlott a
gépjárművet Parndorf közelében hátrahagyta.
A vádirat 26. pontja azt tartalmazza, hogy a VII.r. vádlott 2015. augusztus 27.
napján egy járműbe 67 migráns vett fel (segítői az I.r., a II.r., az V.r. és a VI.r.
vádlottak), akik 22,83 köbméteres területen zsúfolódtak össze, többen
eszméletüket is vesztették. Ezen személyeknek sikerült kirúgniuk a rak tér
ajtaját.
A Főügyészség
indítványozza.

a

vádlottakkal

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás.

szemben

fegyházbüntetés

kiszabását

Információ:

Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Kecskeméti Járásbíróság 131. tárgyaló
Sz. Gy. és két
társa

hivatali vesztegetés
elfogadásának bűntette

2017. 11. 24.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a II. r. vádlott unokaöccse 2010. december 30.
napján kölcsönszerződést kötött egy takarékszövetkezettel, melynek
értelmében
a
pénzintézet
500.000.000,Ft
kölcsönt
nyújtott
projektfinanszírozási céllal. A hitel és járulékai visszafizetésének
biztosítékaként jelzálogként lekötöttek 4 db ingatlant, melyekre
700.000.000,- Ft erejéig jelzálogjogot jegyeztettek be. Mindezen túlmenően
további ingóságok is a hitel biztosítékát képezték és az ingó zálogjogi
nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. További fedezetként 200.000.000,- Ft
értékű borkészletet is megjelöltek.
A kölcsönösszeg törlesztése a futamidő alatt nem illetőleg csak részben
történt meg. A hitelező takarékszövetkezet 2012. július 12. napján
engedményezési szerződést kötött egy takarékszövetkezettel, melynek
keretében 13 db kölcsönből eredő követelésének tulajdonjogát és az azokat
biztosító
mellékkötelezettségeket
ruházták
át
úgy,
hogy
a
takarékszövetkezet a másik takarékszövetkezet felé fennálló bankközi betét
nyújtásából eredő 1.350.000.000,- Ft összegű követelésébe az
engedményezett hitelcsomag 1.270.000.000,- Ft összegű vételárát
beszámította. Ezen engedményezés keretében került a takarékszövetkezet
tulajdonába a II. r. vádlott unokaöccsével szemben fennálló követelés is,
melynek értéke összese 598.560.063,- Ft volt, vételárát ugyanakkor a felek
38.000.000,- Ft-ban jelölték meg.
Ezt követően a II. r. vádlott – értesülve a követelés engedményezéséről és
arról, hogy az I. és a III. r. vádlottak egymást jól ismerik – 2013. év nyarán
felkereste az I. r. vádlottat, hogy nyújtson részére segítséget a fenti követelés
áron aluli megszerzésében.
Ennek megfelelően az I. r. vádlott több alkalommal tárgyalt személyesen III.
r. vádlottal (az egyik takarékszövet vezetőjével). A III. r. vádl ott mindvégig
tisztában volt azzal, hogy az I. r. vádlott a II. r. vádlott felhatalmazása alapján
és érdekében jár el.
A tárgyalások során az I. és a III. r. vádlottak abban állapodtak meg, hogy az
500.000.000,- Ft tőkét és annak kamatait kitevő követelést az I. r. vádlott

közeli ismerősének ügyvezetése alatt álló kft. veszi meg 335.000 Euro
vételáron. A megállapodásról az I. r. vádlott tájékoztatta a II. r. vádlottat is,
aki az ügylethez szükséges pénzeszközök biztosítását vállalta. A szerződés
megkötésére 2013. augusztus 9. napján került sor. A vételárat egy nappal
később utalták át.
A Kecskeméti Járási Ügyészség az I. és II. r. vádlottakat vesztegetés
bűntettével, míg a III. r. vádlottat kötelezettségszegéssel elkövetett
vesztegetés bűntettével vádolja.
Valamennyi vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.
Megjegyzés: A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik. Ítélethirdetés nem
várható.
Információ:

Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Járásbíróság (7621. Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 19..
11.B.441/201
7

K. M.

bűncselekmény
elhárítására koránál
fogva korlátozottan
képes személy
sérelmére elkövetett
rablás bűntette

2017. 11. 24.

8.45

Az ügy lényege:
A vádlott, egy fiatal pécsi férfi 2017. február 27-én, a délelőtti órákban,
Pécsett, egy utcán tartózkodott, amikor felfigyelt a lakása felé tartó idős,
sértett nőre, akinek a bal kezében két bevásárló táska, míg jobb kezében
kézitáska volt.
A vádlott egy ideig követte a sértettet, majd – mivel észlelte, hogy a sértett
mindkét lábának térdízületi problémái vannak, ezért lassan halad – a
lépcsőház bejárati ajtajához érkező sértett mellé érve megragadta a kezében
tartott retiküljét, azt 2-3 alkalommal, nagy erővel megrántotta, melynek
következtében a sértett - aki igyekezett az elvételt megakadályozni és közben
segítségért is kiáltott – elesett, így a táska is kiesett a kezéből. Ekkor a vádlott
a sértett retiküljét az abban lévő készpénzzel, pénztárcával, valamint a
sértett lakáskulcsával és a nevére kiállított személyi igazolványával a
helyszínről elszaladt, majd az igazolványt és a táskát egy az utcában található
ház előtt, a közterületen elhajította, míg a táskában talált 15.000 forint
készpénzt eltulajdonította.

A vádlott a sértettnek a bűncselekménnyel összesen 18.100 forint kárt
okozott, melyből – a vádlottól történt lefoglalással – 2.740 forint megtérült.
A vádlott a történtek óta előzetes letartóztatásban van.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

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

Embercsempészés
bűntette

2017. 11. 24.

9.00

Az ügy lényege:
A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség tizenöt magyar állampolgárral
szemben emelt vádat, akik pakisztáni, szerb és magyar elkövetőkből álló
bűnszervezet tagjaiként csempésztek illegális bevándorlókat az Európai Unió
területére.
A vádirat lényege szerint a vádlottak különböző afrikai és ázsiai országokból
származó személyeknek a magyar-szerb határszakasznak meg nem
engedett módon, jogszabályi rendelkezések megszegésével történő
átlépéséhez, valamint a magyar-osztrák, magyar-szlovén illetve magyarszlovák, valamint több Európai unión belüli, belső határon történő
átlépéshez nyújtottak segítséget.
A vádlottak 2014. októbere és 2015. júliusa között tizennyolc szállítást
végeztek és összesen 366 személynek nyújtottak segítséget az államhatár
jogszabályi rendelkezések megszegésével történő, illegális átlépéséhez. A
bűnszervezet vezetői pakisztáni állampolgárságú személyek voltak, akik egy
szerb elkövetőn keresztül irányították a szervezet magyar részét.
A magyar vádlottak feladata az volt, hogy a magyar-szerb zöld határon
átvezetett migránsokat felvegyék Ásotthalom és Mórahalom térségében,
majd Ausztria, Németország és Olaszország felé szállítsák tovább őket. A
vádlottak a cselekményeket vagyoni haszonszerzés érdekében követték el. A
tizennyolc szállításban különböző vádlottak vettek részt. A vádlottak
áruszállító járműveket használtak a cselekményhez, de betegszállító, illetve
posta feliratú gépjárműveket is igénybe vettek. Az elkövetők a gépkocsi
rakterébe három esetben nagy számú személyt zsúfoltak be, a raktér

szellőzése nem volt megfelelő, és az utazás a szállított személyek testi -lelki
gyötrelmével járt.
A Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottakat az államhatár
átlépéséhez több személynek segítséget nyújtva, vagyoni haszonszerzés
végett, részben bűnszervezetben, részben a csempészett személy
sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés
bűntettével vádolja. A szervezet pakisztáni és szerb tagjaival szemben az
osztrák és a szerb hatóságok folytatnak büntetőeljárást.

Információ:

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

