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DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
N. Z. + 5 fő

Kábítószer-kereskedelem
bűntette

2017.03.13.

09:00

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2016 júniusában, 18 vádlottat
mondott ki bűnösnek bűnszövetségben, kereskedéssel, jelentős
mennyiségre, társtettesként elkövetett kábítószerrel visszaélés,
kábítószerrel kereskedés, kábítószer birtoklás bűntette és kábítószerrel
visszaélés vétsége miatt abban az ügyben, amelynek szálai Győr-MosonSopron megyéből Budapesten át Debrecenig vezettek. A törvényszék egy
vádlottal szemben a visszaélés kábítószerrel vétsége ügyében indított
büntetőeljárást megszüntette. Az ügy 18 vádlottja összességében 48 év 4
hónap szabadságvesztést kapott. Az elsőrendű vádlottnak 9 évre, a
másodrendűnek 8 évre kell fegyházba vonulnia és 9, illetve 8 évig a
közügyeket sem gyakorolhatják. A III.r. vádlott 5 év, az ismeretlen helyen
tartózkodó VI.r.– halmazati büntetésként – 6 év börtönbüntetést kapott, a
közügyeket 5 és 6 évig ők sem gyakorolhatják. Az ügy többi vádlottjára –
közöttük a debreceniekre is – 10 hónap és 2 év közötti börtönbüntetéseket
szabott ki az elsőfokú bíróság, 2 – 4 év próbaidőre felfüggesztve. A bíróság
csaknem tucatnyi vádlott mellé pártfogó felügyeletet is elrendelt, emellett
döntött összesen mintegy 10 és fél millió forintnyi lefoglalt vagyon
elkobzásáról.
A bíróság által megállapított tényállás szerint az I. és a II.r. vádlott, N. Z. és
L. G. 2009 végén találta ki, hogy vagyonukat és sikeres vállalkozásaik
bevételét befektetve marihuána termesztő helyeket alakítanak ki Győrben
és környékén. A kábítószerrel egyértelműen kereskedni akartak. A III., IV.
és V.r vádlottak gondozták, szüretelték, szárították, szelektálták a
marihuánát. Egy-egy ingatlanban több száz tő marihuánát neveltek,
számtalan technikai berendezést beszerezve professzionális rendszereket
alakítottak ki. Az első ültetvény 2010 nyarának végén fordult termőre. A
marihuánát első körben VI.r. vádlottnak adták el, majd a drog több
állomáson keresztül jutott el egy gödöllői kollégiumba, illetve Debrecenbe
is. Az áru legtöbbször Budapesten cserélt gazdát, sokszor üdítőitalos
dobozokba rejtve, 1800 – 2000 forintért árulták grammját. Döntő részét
Győr és környéke mellett Budapesten és Debrecenben adták el. A GyőrMoson-Sopron megyei rendőrök 2010 októberében csaptak le a
vádlottakra, aztán a terjesztői és vásárlói vonal mentén bekapcsolódtak a
Hajdú-Bihar és a Bács-Kiskun megyei, valamint a Soproni

Rendőrkapitányság nyomozói is. A vádlottak egy része beismerő, illetve
többekre terhelő vallomást tett. Az ítélet ellen I., III., IV., V. és VI.r. vádlottak
enyhítésért illetve felmentésért fellebbeztek. II.r. vádlott és védője
enyhítésért illetve felmentésért fellebbezett. Folytatódnak a perbeszédek.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK
Fővárosi Törvényszék II., Fő u. 70 – 78.
D. M. és 83 társa költségvetési csalás
bűntette

2017. március 13.

9.00

további
információ

A vád szerint D. M. I. rendű és H. N. II. rendű vádlott még 2012-ben
elhatározták, hogy a területalapú támogatások jogosulatlan megszerzése
érdekében további elkövető társak bevonásával, bűnszervezet kiépítésével
évről-évre megszerzik azon mezőgazdasági földterületekre járó támogatást,
ahol a jogszerű földhasználók nem terjesztettek elő támogatási igényt. Az I.
rendű vádlottat társtettesként, bűnszervezetben elkövetett, különösen
jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, továbbá
befolyással üzérkedés bűntettével vádolja az ügyészség. H. N. II. rendű
vádlott ellen a vád társtettesként, bűnszervezetben elkövetett különösen
jelentős vagyoni hátrányt okozó, költségvetési csalás bűntette,
folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés bűntette. Összesen 84 vádlott
ellen folyik a büntetőeljárás.
A tárgyalási napon iratot ismertet a bíróság.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. II. emelet 272.
alperes: Best Reisen
Utazási Iroda Kft.
felperes: kk. N. B. és
4 társa
további
információ

utazási
kártérítés

2017. március 13.

10.00

A felperes 2011-ben szenvedett balesetet Egyiptomban egy társasutazás
során, amelynek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Kéri, hogy a
bíróság véghatáridő nélkül kötelezze az alperest 2014. április 1-től

kezdődően különböző jogcímeken havi rendszerességű kártérítési járadék
megfizetésére.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

Miskolc,
Dózsa
György u. 4.
Fszt. 26. sz.
tárgyalóterem

Információ:

D.Cs.né
vádlott

tizennegyedik életévét be
nem
töltött
sértett
sérelmére
elkövetett
emberölés bűntette

2017.
március hó 13.

10:00
óra

Határozatot hirdet a Miskolci Törvényszék az emberölés bűntette miatt
D.Cs-né vádlott ellen indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint a vádlott, aki három gyermek édesanyja, 2015.
évben ismét várandós lett, azonban annak tényét környezete előtt titkolta,
terhesgondozásra nem járt. A terhelt 2016. január 21. napján éjjel,
miközben családtagjai a lakásban aludtak, a fürdőszobában egy életképes
leánygyermeket szült, akit egy reklám táskába tett, a házból kivitt és az
udvaron elrejtett, majd maga is lefeküdt aludni. Másnap reggel, a férje
távozása után az újszülöttet a kerti árnyékszékbe dobta és azért, hogy a
gyermek teste ne legyen észrevehető fűrészport szórt rá. A délelőtt során a
vádlott erősen vérezni kezdett, ezt jelezte anyósának és a szomszédban
lakó sógornőjének. A hozzátartozók értesítették a mentőket, akik a terheltet
kórházba szállították. A kórházban megállapították, hogy a vádlott az
ellátását megelőzően szült. A kórház értesítése alapján az asszony lakásán
rendőri intézkedésre került sor, mely során az újszülött holttestét a kerti
WC-ben megtalálták.
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
F. I. és társai

Kerítés btt.

2017.03.13.

Nyíregyházi Járásbíróság

8.30

Nyíregyháza,
Bocskai u. 2.
Fsz. 8.

A vádirat szerint a vádlottak 2010. és 2013. között szerény körülmények
között élő lányokat szerveztek be Svájcban végzendő prostitúciós munkára.
Ígéretet tettek arra, hogy sok pénzt kereshetnek, szép ruháik, autóik lesznek,
ennek fejében keresetük 50 %-át kell átadniuk a vádlottak részére. A lányokat
szigorú felügyelet alatt tartották, betegen dolgoztatták, alkalmanként
bántalmazták, s közben folyamatosan szállították a beszervezett magyar
lányokat a külföldi bordélyházakba. A vádlottak, mint a bűnszervezet tagjai
éveken keresztül közvetlenül megteremtették a prostituáltak és a
szolgáltatásukat igénybe vevő személyek közötti nemi kapcsolat
lehetőségének létrejöttét, majd az általuk megkeresett pénzt tőlük elvették
és a családtagok azt részben közösen élték fel, egymást anyagilag
kisegítették. Az ügyben tanúk kihallgatása várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
7.B.326/2016
B.T.

életveszélyt okozó testi sértés
bűntette

2017.
03.13.

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott a Mecseken egy saját kézzel, kőből,
fából és sárból épített, egy szobából és konyhából álló házban lakott
egyedül. A cselekmény előtt, körülbelül 2-2,5 héttel korábban költözött a
házba a vádlott ismerőse, a sértett is.
2016. augusztus 23-án délután a vádlott és a sértett együtt italozott, majd
17 óra körüli időben megjelent a vádlott még egy ismerőse, így már
hárman folytatták az italozást. Estére a vádlott és harmadik társuk

összevesztek, a vádlott őt elküldte, majd a sértettel kb. éjfélig italoztak. A
vádlott ekkor lefeküdt, a sértett pedig a konyhában hallgatta a rádiót. A
vádlott kis idő múlva felébredt a rádió hangjára, kiment a konyhába, majd
szóváltásba keveredett a sértettel. Ennek során a vádlott kést vett
magához és azzal, a még álló helyzetben lévő sértett felső teste irányába
többször is szúrt, aki védekezésképpen felemelte bal karját, így a szúrások
az alkarját, illetve tenyerét sebezték meg, majd a tovább folytatott
támadás során a vádlott a sértett mellkasát és hasát két-két alkalommal
szúrta meg. A sértett ezt követően összeesett.
Az ittas vádlott a történtek után aludni ment, a sértett a konyhában feküdt
le, fájdalmai voltak, többször kérte a vádlottat, hogy értesítse a mentőket
és adjon neki vizet, de a vádlott nem ébredt fel.
Amikor a vádlott a reggeli órákban felébredt, látta a sértett sérüléseit,
elindult segítséget hívni. Ennek során egy férfi mobiltelefonját kérte el,
arról 6 óra 45 perckor értesítette a mentőket.
A testüregbe hatoló szúrt sérülések közvetlen életveszélyes állapotot
idéztek elő a sértettnél. Szakszerű és gyors beavatkozás nélkül a sértett
halálához vezettek volna.
A törvényszék a tárgyalást folytatja.
Információ:

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

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
7.B.198/2016

B. Zs. és
társa

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmény

2017.
03.13.

13.00

A vádirat szerint röviden: Az I. r. vádlott nő és a II. r. vádlott férfi élettársak
2013. június hónaptól kezdődően. 2014 januárjában együtt nevelték a
kapcsolatukból született közös kislányukat. 2014. január 19-én
gondozásukba került az I. r. vádlott korábbi kapcsolatából született sértett
egy hároméves kisfiú is, aki addig nevelőszülőknél volt elhelyezve.
Az I. r. és a II. r. vádlott 2014. január 19. és január 26. napjai között közösen
nevelték a kisfiút. Ennek során 2014. január 21. és január 26-án 9 óra 13
perc között a kisgyermek gondozásából, neveléséből folyó szülői
kötelezettségeiket súlyosan megszegték azzal, hogy a gyermeket több

ízben, különböző testtájékain tettleg bántalmazták, és a gyermek – részben
a bántalmazásból, részben elesésből, részben leforrázásból eredő – test
szerte elszenvedett sérüléseinek ellátása végett a kisgyermeket nem vitték
orvoshoz, sérüléseiről a védőnőt és a családgondozót sem értesítették.
Az igazságügyi orvos szakértő véleménye szerint a kisgyermek egyik
sérülése 8 napon túl gyógyuló, közvetlen életveszélyes állapotnak
megfelelő volt, mint az is, hogy a gyermekhez kihívott mentők általános le, illetve kihűléses állapotban találták meg a gyermeket, akit a vádlottak
sokáig hűvös, hideg környezetben, megfelelő öltözet hiányában, fűtetlen
helyiségben hagytak.
Az eljárás a Pécsi Járásbíróságon kiskorú veszélyeztetésének bűntette és
más bűncselekmények miatt indult, azonban az orvos szakértői
véleményre figyelemmel az elsőfokú bíróság hatáskörének hiányát
állapította meg, és az ügyet a Pécsi Törvényszékre tette át.
A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) mfsz. 1. tárgyalóterem
23.B.112/2016
L. Zs.

emberölés bűntettének
kísérlete

2017.
03.13.

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott nő élettársa volt a sértett horvát
állampolgár, együtt laktak Pécsett.
2015. október 23-án a sértett az esti órákban több alkalommal vásárolt sört
a lakásukhoz közel található benzinkúton. A megvásárolt söröket hazavitte
és a vádlottal együtt közösen elfogyasztotta. Ennek hatására mindketten
ittas állapotba kerültek és 23 óra körüli időben összevesztek, mert a vádlott
egy közösségi oldalon egy férfival vette fel a kapcsolatot. A sértett
szerelemféltés miatt indulatos állapotba került, a vádlott nyakát
megragadta, majd a belső helyiség felé lökdöste őt. A vádlott a két helyiség
közötti lévő lépcsőben megbotlott és a belső szobába esett. A sértett is
belépett ebbe a helységbe, a vádlott pedig a szobában kést vett magához,
felállt és a jogtalan támadását már befejező, a szoba elhagyása érdekében a
vádlottól elforduló sértettet kis erővel szegycsonton, majd nagy erővel a
mellkasa hátsó felén megszúrta. A szúrás következtében a sértett a földre

rogyott, a vádlott az erősen vérző sértettet sebét törölközővel bekötözte,
majd rendet rakott. Ez idő alatt a sértett a házat elhagyta, majd a közeli
benzinkúthoz ment, ahol a kassza előtt összeesett.
A sértett súlyos, életveszélyes sérülésekkel került kórházba.
Az ügyben a 23/2016 (XI.30.) AB határozatra figyelemmel a tanács elnökének
személyében változás történt, így
a bíróság a tárgyalást elölről kezdi.
Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) 20/I. tárgyalóterem
17.B.689/2016

K. R. és két
társa

nagyobb kárt okozó,
üzletszerűen, a
bűncselekmény
felismerésére idős koránál
fogva korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett csalás bűntette és
más bűncselekmények

2017. 03.13

9.00

A vádirat szerint röviden: Az I. r. és a III. r. vádlott férfi, valamint a II. r.
vádlott nő Pécsett és az ország más területén is ( Budapest, Sződliget,
Gyöngyös,

Nagykőrös,

Veszprém,

Dunakeszi,

Eger,

Győr,

Tatabánya,

Kecskemét, Hatvan, Kalocsa Szombathely, Szekszárd, Iregszemcse, Komárom,
Vác, Debrecen, Nyíregyháza) idős, lehetőség szerint özvegy, vonalas
telefonnal rendelkező személyektől pénzt csaltak ki, illetve próbáltak meg
kicsalni úgy, hogy őket az éjszakai órákban telefonon felhívták és a
sértettek hozzátartozóinak kiadva magukat, közúti balesetükre hivatkozva
készpénzt kértek tőlük, vagy azzal jelentkeztek, hogy a sértettek
hozzátartozója szenvedett balesetet, akinek pénzre lenne szüksége, amit
ők elvisznek neki. A telefonszámokat on-line telefonkönyvekből és
tudakozóból szerezték meg.
Az „unokázós csalók” összesen 35 sértettet ejtettek tévedésbe, illetve
próbáltak meg tévedésbe ejteni. Az elkövetési érték csaknem 20 millió
forint.
A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 17. számú tárgyalóterem
H. N. vádlott és társa

Rablás bűntette

2017. március 13.

8.00
óra

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a külföldön élő sértett 2016. május hó 14. napját
megelőzően a facebook.com közösségi oldalon ismerkedett meg az I.r.
vádlottal, akivel megbeszélték, hogy a sértett szegedi tartózkodása alatt
találkoznak egymással, valamint, hogy a vádlott felmegy a sértett
hotelszobájába.
Az I.r. és II.r. vádlott 2016. május 14. napján megállapodtak abban, hogy a
sértettet, értékeinek megszerzése érdekében elkábítják, védekezésre
képtelen állapotba helyezik, oly módon, hogy II.r. vádlott egy üveg whiskey-be
előzetesen több szem, nyugtató és altató hatású gyógyszert kever, mely az
alkohollal való vegyítés miatt fokozott altató-nyugtató hatást vált ki, majd ezen

ital elfogyasztására I.r. vádlott ráveszi a sértettet és amikor a sértett kábult
állapotba kerül értékeit magukhoz veszik.
Az előzetes megállapodásnak megfelelően a vádlottak egy üveg whiskey-be
több szem clonazepam-tartalmú, nyugtató hatású tablettát kevertek, majd
este 22 óra körüli időpontban az I.r. vádlott és a sértett a hotelszobában
italozni kezdtek. A sértett a gyógyszeres whiskey hatására kába lett,
védekezésre képtelen állapotba került, melyet kihasználva I.r. vádlott
beengedte a II.r. vádlottat a hotelszobába és a sértett értékeit, így két
mobiltelefonját és készpénzét magukhoz vették, majd távoztak a hotelből. A
sértett megpróbálta megakadályozni, hogy értékeit elvegyék, de állapota
miatt arra képtelen volt.
Fenti magatartásukkal I.r. és II.r. vádlottak egymás tevékenységéről tudva,
közösen 400,- euró készpénzt és két mobiltelefont úgy vettek el a sértettől,
hogy evégből őt védekezésre képtelen állapotba helyezték.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben várhatóan ítéletet hirdet.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 108. számú tárgyalóterem
A. A. vádlott és 9 társa

Fogolyzendülés
bűntette

2017. március 13.

8.15
óra

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint a többségében határzár tiltott átlépésének bűntette
és tiltott határátlépés miatt idegenrendészeti őrizetben lévő vádlottak közül
nyolcan 2015. október hó 22. napján 22 óra 30 perc körüli időben a Nagyfai
Idegenrendészeti Őrzött Szálláshely egyik zárkájában elhatározták, hogy
magukat elbarikádozzák, és éhségsztrájkba kezdenek a fogvatartásukkal
kapcsolatos elégedetlenség okán. Ennek érdekében a zárkában lévő fém
lecsavarozott emeletes ágyat felfeszítették, majd a hegesztésnél kettétörték,
és azzal a befelé nyíló zárkaajtót eltorlaszolták. Másnap reggel, a
körletellenőrzés megkezdésekor a büntetés-végrehajtási őrök a zárkába nem
tudtak bemenni. Ezt követően folyamatos tárgyalások kezdődtek a bv. intézet

vezetői, a rendőrség és a migránsok között, amely során a fogvatartottak azt
szerették volna elérni, hogy a büntetés-végrehajtási intézetből kijuthassanak
és szabadon eltávozhassanak.
A zendülés híre a többi szektorban is elterjedt, melynek hatására folyamatos
hangoskodás, kiabálás kezdődött a többi szektorban is. A rendzavarás során
egy másik zárkában elhelyezett további vádlott a zárkájának ablakát kézzel
kitörte, melynek következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett, majd a délután folyamán ugyanezen vádlott és zárkatársa egy
székkel törték ki a zárka udvarra néző ablakainak még épen maradt üvegeit.
Ezzel egyidejűleg egy másik szektorban elhelyezett és ezidáig ismeretlen
fogvatartottak a rendzavarás során több ajtó és ablaküveget kitörtek,
valamint a fűtésrendszert is megrongálták, melynek következtében a
fűtésrendszerben lévő víz a szektorokba kiömlött, így az egész körletet
áramtalanítani kellett.
A zendülés továbbterjedésének megakadályozása és a további erőszakos
cselekmények megakadályozása érdekben rendőri és büntetés-végrehajtási
erők érkeztek Algyő-Nagyfára. A zendülés nagysága és kiterjedése okán a bv.
intézet parancsnoka 16 óra 30 perckor részleges riadót rendelt el. A
folyamatos tárgyalások hatására a zendülés alábbhagyott, majd 2015.
október hó 23. napján 22 óra 17 perckor a rendzavarás kezdetéül szolgáló
zárka eltorlaszolását is megszüntették a vádlottak, és a körlet teljes kiürítését
követően az elrendelt riadó lefújásra került. A vádlottak több ismeretlenül
maradt társukkal a fogvatartás helyéül szolgáló objektum rendjét súlyosan
veszélyeztető, nyílt ellenszegülésben vettek részt, amely cselekmény a
büntetés-végrehajtás rendjét elhúzódóan és tényleges anyagi kárt is okozva
veszélyeztette.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben várhatóan ítéletet hirdet.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

Ügyszám: B. 346/2016.
Tanácselnök

Dr. Nárai József

Az eljárás és tárgyalása

első fokú folytatólagos tárgyalás A

vád rövid ismertetése
vádirat

szerint

a

különös

A tárgyalás időpontja,
helye

2017. március 13. 08:30 óra
Szombathelyi Járásbíróság
fsz. 22. tárgyaló

visszaesőnek minősülő vádlott 2015.
januárjában Szombathelyen a nyitott
bejárati ajtón keresztül besurrant egy
családi házba, ahonnan több arany és
ezüst ékszert és készpénzt is
eltulajdonított, közel 700.000.- Ft
értékben.
Még ugyan ebben a hónapban szintén
a nyitott ajtón keresztül jutott be egy
autófényező
és
javítóműhely
irodájába, ahonnan több mint
1.000.000,- Ft készpénzzel, személyi
okmányokkal
és
bankkártyákkal
távozott.
Az eltulajdonított holmik közül semmi
nem került elő, az okozott kár nem
térült meg.
A
bíróság
további
tanúk
meghallgatásával
folytatja
a
bizonyítási eljárást.

A vád

lopás bűntette

dr. Kustos Anna Zsófia
sajtótitkár

Információ

KustosA@szombathelyit.birosag.hu
36-30/848-8619

Ügyszám: B.95/2016.
Tanácselnök

Baloghné Dr. Turay Zsófia

Az eljárás és tárgyalása

Első fokú első tárgyalás

A tárgyalás időpontja,

2017. március 13. - 14.

helye

08:15 óra,
Kőszegi Járásbíróság

vád rövid ismertetése
A vád szerint a vádlottak 2016. év
elején Kőszegen és környékén több
hétvégi

kertet,

hétvégi

garázst

meglátogattak

házat
és

és

onnan

különböző

használati tárgyakat

köztük

nagy

szerszámokat -

–

mennyiségben
, valamint egyéb

értékeket tulajdonítottak el, az akciók
során

általában

keletkezett.
a

személyautó
autóból

kár

Ugyanebben

időszakban
elemeltek

rongálási
vádlottak

is
az

nyitott

csomagtartójából

egy

láncfűrészt,

mobiltelefont

eltulajdonítottak

másik

loptak,

több

és

lezárt

kerékpárt is.
A vádlottak

fenti cselekményeikkel

több mint 3 és fél millió forintos kárt
okoztak a közel 20 sértettnek.
A vád

lopás bűntette
dr. Kustos Anna Zsófia
sajtótitkár

Információ

KustosA@szombathelyit.birosag.hu
36-30/848-8619

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK
Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Vár u. 19.
fsz. 23. sz. tárgyaló
Bf.299/2016.
N. F. és társa

Lopás bűntette

2017. március 13.

09,00 óra

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.
A megállapított tényállás lényege szerint:
Az I. rendű vádlott rendszeresen kijárt a P. Műtrágyagyárat körülvevő
területre és az odavezető vasúti sínek környékén, azzal a céllal, hogy a gyár
kerítésén kívüli területről vasat gyűjtsön. A vádlottak 2013 júliusában a v.-i
vasútállomáshoz tartozó összekötő vágányból a vezetősínes pályasínből
kiszerelték a vízszintes csavarokat, kiszedték a hosszirányú támtuskókat,
valamint a keresztezés végén lévő, rögzítést biztosító négylyukú lapos
hevedereket, rögzítő csavarokkal együtt, és ily módon a MÁV Zrt. sértett
tulajdonát képező tárgyakat tulajdonították el jogtalanul, összesen 65.173.- Ft

értékben. A vádlottak a jogtalanul eltulajdonított tárgyakat egy MÉH telepen
vasanyagként eladták.
A vádlottak a fenti tárgyakat az összekötő vágányból kiágazó külső rendező
pályaudvar területéről tulajdonították el, amely pályaudvar jelenleg kizárt
forgalom alatt nem álló pályaszakasz, ezért a cselekmény közvetlenül a
forgalom biztonságát nem veszélyeztette.
A MÁV Zrt. sértett képviselője 263.058.- Ft kárának, valamint ennek törvényes
késedelmi kamata megtérítése iránt polgári jogi igényt terjesztett elő.
A V., vasútállomáshoz tartozó összekötő vágányból 2012. július 22. napját
megelőző időben - pontosabban meg nem határozható időpontban ismeretlen személy eltulajdonította a MÁV Zrt. sértett tulajdonát képező 8
darab egylyukú hevedert, 4 darab vízszintes csavart, 10 darab támtuskót és
6 darab lapos sínösszekötő hevedert. Az eljárás során azonban nem volt
kétséget kizáróan bizonyítható, hogy a vádlottak szerelték volna ki és
tulajdonították volna el jogtalanul ezen további a vasúti alkatrészeket.
Az I. rendű vádlott 2013 decemberében szintén a v.-i vasútállomáshoz tartozó
összekötő vágánynál abból a célból, hogy azokat jogtalanul eltulajdonítsa,
átvágott eredetileg 5 darab 1,5 m hosszúságú használaton kívüli réz
földkábelt, azokat összesen 8 részre darabolta, továbbá megpróbálta
eltulajdonítani a hozzájuk tartozó 3 darab vashulladékot, mindösszesen
11.758.- Ft értékben. E vagyontárgyak a MÁV Zrt. sértett tulajdonát képezték,
a használaton kívüli kábelek megrongálásából eredően működési zavar nem
következett be. Az I. rendű vádlottnak a feldarabolt, előkészített kábeleket és
egyéb vashulladékot eltulajdonítania nem sikerült, mert cselekménye közben
a közterület felügyelet ellenőre tetten érte, és a rendőrkapitányságot
értesítette. A megrongált vezeték a MÁV Zrt. sértettnek visszaadásra került,
így a bűncselekménnyel okozott kár megtérült.
Az elsőfokú bíróság az I. rendű vádlottat lopás bűntettében és lopás
vétségének kísérletében mondta ki bűnösnek, ezért őt – mint többszörös
visszaesőt – halmazati büntetésül 1 év 6 hónap börtönben végrehajtandó
szabadságvesztés büntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. A II. rendű
vádlottat lopás bűntettében találta bűnösnek, amely miatt őt 150.000,- Ft
pénzbüntetésre ítélte. A bíróság továbbá kötelezte a vádlottakat a
bűncselekménnyel okozott kár sértett részére történő megfizetésére és a
büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megtérítésére.

Információ:

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene az I. rendű vádlott és
védője elsődlegesen felmentésért, másodlatosan enyhítésért, a II. rendű
vádlott és védője enyhítésért jelentettek be fellebbezést.
dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
Tel. 06-30-237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu

2017. március 14.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
G. P.

Emberölés bűntette

2017.03.14.

10:00

Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2016 októberében G. P. vádlottat
társtettesként elkövetett emberölés bűntette miatt 9 év börtönbüntetésre
és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3
részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság az
eljárás során elhunyt K. G. terhelttel szemben az eljárást megszüntette. Az
ítélet ellen az ügyész súlyosításért a vádlott védője enyhítésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2014
áprilisában Zagyvaszántón egy kocsmában tartózkodott a sértett N. J., aki
nagy mennyiségű alkoholt fogyasztott, amitől lerészegedett és szokásához
híven a többi vendégre sértő megjegyzéseket tett. A kocsma másik
törzsvendége K. G. is megérkezett a presszóba és ott I.r. vádlottal együtt
italoztak. Az esti órákban, nem sokkal zárás után a vendégek között
szóváltás alakult ki, hogy kinek mennyit kell fizetnie, mert a pultos is ittas
volt, és feltételezésük szerint olyan tételeket is beleszámolt a számlába,
amit nem fogyasztottak el. K. G. ezen felháborodott és a számlát
hozzádobta a pultoshoz. A jelenetet N. J. is látta, elkezdett megjegyzéseket
tenni K. G. pedig, aki magát már kellően felidegesítette, hirtelen arcon
ütötte N. J-t. Ekkor lépett be a kocsmába egy másik vendég, akit K. G. és I.r.
vádlott is bántalmazni kezdett. Ennek során többször arcon ütötték a férfit,
aki rögtön el is ment a helyszínről. N. János újra sértő megjegyzéseket tett
I.r. vádlottra, amit az nem tűrt szótlanul és pofon vágta a sértettet. N. J.
azonban tovább folytatta a szitkozódást és egy sörösüveggel fejbe vágta
I.r. vádlottat. I.r. vádlott ezt követően még inkább indulatba jött és kétszer
ököllel megütötte a sértett fejét, majd amikor a földre került, I.r. vádlott
megrúgta. A sértett azonban továbbra sem hagyott fel a beszólongatással.
Addig-addig folytatta ezt, míg K. G. és I.r. vádlott tovább bántalmazta.
Valamivel éjfél után, amikor a három férfi már hazafelé tartott egymást
támogatva, N. J. ismét szidni kezdte I.r. vádlottat. Ekkor a két férfi test
szerte ütlegelte a sértettet és legalább egyszer fejbe is rúgták. Ezt követően
K. Gábor és I.r. vádlott az úttest szélén lefeküdtek és elaludtak, majd
miután hajnalban felébredtek hazaindultak. N. J. sértett a cselekménnyel
összefüggésben 31 rb. erőbehatásra kialakult sérülést szenvedett. Halálát
az arckoponyacsont törésekhez társult és a többszörös lágyrész sérülések
következtében kialakult traumás sokk okozta. Figyelemmel a rendkívül
durva törésekre az idejében érkező orvosi segítség sem menthette volna
meg az életét. 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.em. 521.
Ügyszám:

Ügy:

7.B.35/2016

szexuális erőszak bűntette
és más bűncselekmények

2017. 03. 14.

08:30 óra

ÍTÉLET VÁRHATÓ!

Vádirati tényállás:
A vádlott 2006-ban, Csömörön a játszótéren, miközben saját unokahúgát vitte
oda játszani, ismerkedett meg az 1998-as születésű kk. sértettel, aki akkor az
édesanyjával tartózkodott ott. Később többször is találkoztak a játszótéren,
melyek során a vádlott érzelmileg közel került a sértetthez.
A vádlott 2008-tól kihasználva a találkozás lehetőségét szexuálisan közeledett a
sértetthez. Az együttlétek alkalmával a sértett ajándékokat kapott. A vádlott 2011
és 2013 között általában havonta közösült az akkor már 12. életévét betöltött
sértettel. A vádlott az aktusokat követően minden alkalommal fényképeket is
készített és arra kérte a sértettet, hogy kapcsolatukról senkinek ne beszéljen.
A vádlott a munkahelyén ismerkedett meg egy kolléganője 2004-es születésű
lányával, a kk. sértettel. Az asszony többször a vádlott felügyeletére bízta a
kislányt, melynek során 2010-től kezdődően, az akkor még csak 6 éves sértett
többször járt a vádlott lakásán. A vádlott, az ott tartózkodások alatt fokozatosan
szexuálisan is közeledni kezdett a sértetthez. Általa erotikusnak tartott pózokba
állította be és fényképezte. 2014 augusztusától kezdve, több alkalommal a
szexuális vágy felkeltésére alkalmas játékokat játszott. A vádlott a lakásán
megtartott házkutatás során lefoglalt számítástechnikai eszközökön, a nemiséget
célzottan, a nemi vágy felkeltésére irányuló fényképfelvételeket tárolt, amelyek a
sértetteken kívül további 18. életévüket be nem töltött személyekről készültek.
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. 22/2017.

Vádlott: A.S.

A köznyugalmat súlyosan
megzavarva elkövetett
garázdaság bűntette

2017.03.14.

08.30

Másodfok – nyilvános ülés
A Debreceni Járásbíróság 2016. szeptember 12-én bűnösnek mondta ki W.A
elsőrendű vádlottat és hat társát csoportosan, a köznyugalmat súlyosan
megzavarva elkövetett garázdaság bűntettében.
Az első-, ötöd-, hatod- és hetedrendű vádlottat 1 év 8 hónap – 4 évi próbaidőre
felfüggeszett-, a másod-, harmad- és negyedrendű vádlottat 1 év 4 hónap – 3 évi
próbaidőre felfüggesztett- börtönbüntetésre ítélte. A bíróság valamennyi
vádlottat 5 év Magyarország területéről kiutasítással is sújtotta.
A Debreceni Járásbíróság a lefolytatott bizonyítási eljárást követően - tekintettel a
másod-, harmad-, és negyedrendű vádlottak beismerő vallomására, a
tanúvallomásokra, valamint a fénykép- és videofelvételekről készült rendőri
jelentésre – ítéleti tényállását a vádirati tényállással egyezően állapította meg.
Az elsőrendű vádlott és hat társa a debreceni, Sámsoni út 149. szám alatti
befogadó állomáson laktak. Utólag már pontosabban meg nem határozható, de
nagy létszámú – társával együtt 2015. június 29-én 15 órától csoportokba
összeállva, hangosan kiabálva köveket, dobozokat, betondarabokat és más
különféle tárgyakat dobálva kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást
tanúsítottak. A tábor kerítését kézi erővel megrongálták, ablakokat törtek be.
A tömeg a befogadó állomás kerítésén kívül leállított két rendőrségi szolgálati
gépkocsit és egy magántulajdonban lévő autót kövekkel dobálva rongált meg. Az
időközben folyamatosan a helyszínre érkező, fém rudakkal és a letört
kerítéselemekkel is felszerelkezett külföldi személyekkel egyre növekvő létszámú
rendbontó tömeg kinyomult a közterületre, és az ott elhelyezett műanyag
hulladékgyűjtő edényt felgyújtotta.
A vádlottak kihívó magatartásukkal és hangosan kiabálva a nagy tömegben
jelenlévő, utólag már be nem azonosítható személyeket további rendbontásra,
agresszív, a köznyugalom megzavarására alkalmas magatartás folytatására hívták

fel. A helyszínre nagy erőkkel kivonuló rendőrségnek a közrend fenntartása
érdekében a közterületet le kellett zárnia.
A bíróság a büntetés kiszabásakor valamennyi vádlott esetében enyhítő
körülményként értékelte büntetlen előéletüket, a másod-, harmad-, és
negyedrendű vádlott beismerő vallomását, továbbá a másodrendű vádlott
megbánását. Súlyosító körülményként vette figyelembe a társtettesi magatartást
és a hasonló garázda cselekmények elszaporodottságát.
A Debreceni Járásbíróság ítélete csak az ötödrendű vádlott esetében nem lett
jogerős, így másodfokon a Debreceni Törvényszéknek csak az ő vonatkozásában
kell döntést hoznia. Az ötödrendű vádlott már a nyomozati szakban ismeretlen
helyre távozott, és azóta is ismeretlen helyen tartózkodik.
Információ:

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

Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u. 9. Díszterem
B.310/2015

Vádlott: T. J-né Nyereségvágyból, különös
kegyetlenséggel, a bűncselekmény
elhárítására idős koránál fogva
korlátozottan képes személy
sérelmére elkövetett emberölés
bűntette

2017.03.14.

08.30

HA a bizonyítási eljárás befejeződik, akkor perbeszédek lehetnek.
A bizonyítási eljárás lezárultáig a bíró döntése értelmében a tárgyaláson kép-, és
hangfelvétel nem készíthető (ez a perbeszédekre nem vonatkozik!)
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott, T. Józsefné házi
segítségnyújtásban tevékenykedett, átlagosan 9-11 idős korú gondozottja volt. Az
időskorú sértettel azonban nem állt kapcsolatban. A bűncselekményt megelőző
hónapokban ellehetetlenült, kilátástalan anyagi nehézségei miatt felmerült benne
a gondolat, hogy a sértettet valamilyen okkal, illetve ürüggyel megkörnyékezi,
megpróbál a közelébe, bizalmába kerülni annak érdekében, hogy bízza meg őt
gondozási feladatai ellátásával, s így lehetősége nyílik beférkőzni az idős, hosszú
idő óta egyedül élő asszony napi életvitelébe, s szokásait megismerve
„jövedelemkiegészítésre” tud szert tenni.
2014. június 20-án a vádlott 8 óra körül érkezett a sértett közelében lakó
gondozottjához, majd elindult bevásárolni egy másik gondozott házaspár részére.

9 óra körül azzal az ürüggyel csengetett be a sértetthez, hogy látta a házának
ablakába már régóta kitett kiírást, mely szerint”keverő kölcsön.”
Ez alkalommal a vádlott elhatározta, hogy felajánlja a sértettnek, kérjen tőle
jelzőrendszeres ellátást. Miután az idős nő kilépett a ház teraszára, a vádlott
közölte vele, hogy a betonkeverő miatt jött érdeklődni. A sértett beengedte a
vádlottat az udvarára, akit a lakóház mögötti udvarrészen lévő kazánházba
vezetett be, ahol a betonkeverőt tartotta. A vádlott arra hivatkozva, hogy a gépben
anyagmaradvány van, megkérte a sértettet, hogy próbálják ki azt. Miután erre sor
került, a vádlott azzal vált el az idős asszonytól, hogy az élettársával megbeszéli,
kikölcsönzik-e a gépet. Ezután az udvaron keresztül távozni készült, azonban a ház
bejárati ajtaja előtt lévő lépcsőnél rosszullétet imitált, ezért a sértett felajánlotta
neki, menjenek be a házba és ott ad neki egy kis vizet. Mialatt a sértett vízzel
kínálta, a vádlott meggyőződhetett arról, hogy a néni jó anyagi körülmények
között, szépen berendezett lakóingatlanban, egyedül él. A vádlott ismét felvetette
a jelzőrendszeres betegellátás lehetőségét, melyet a sértett visszautasított azzal,
hogy van saját gondozónője. Ezek után a vádlott távozott a sértett ingatlanáról –
áll a vádiratban.
A vádlottnak pénteki napokon, egy pénzintézettel megkötött kölcsönszerződés
alapján heti 8.000 forintos heti törlesztőrészletet kellett fizetnie a déli órákban a
cég ügyintézője részére, oly módon, hogy vele telefonon egyeztetett időpontot. Az
ügyintéző telefonon kereste a vádlottat, aki közölte, hogy délben nem ér rá, ezért
tegyék át a találkozót este 6 órára, s akkor ki fogja fizetni a törlesztőrészletet. Egy
másik pénzintézet felé is volt hitel törlesztési kötelezettsége – körülbelül 35.000
forint, melynek esedékessége ugyancsak e napra esett. A vádlottnak a barátja
megbízásából még ezen a napon kellett 66.000 forintot egy korábban megrendelt
áruért egy magánszemélynek kifizetni.
Tekintettel arra, hogy a vádlott teljes deficites helyzetbe került, pénz-, illetve
kölcsönszerzésre más lehetőséget nem látott, elhatározta, ismét felkeresi a
sértettet a lakásán, hozzá valamilyen ürüggyel bejut, és tőle mindenképpen
készpénzt, valamint egyéb értéktárgyakat szerez meg. Fél három körül érkezett az
asszony házához, becsengetett, mire az idős nő beengedte az udvarára, majd
hátra kísérte a kazánházba, ahol a vádlott pontosan meg nem állapítható indokból
kifolyólag tettlegességig fajuló összetűzésbe került a sértettel, akire az általa viselt
aranytárgyak megszerzése érdekében rátámadt. A sértett segélykiálltásait - „
Miért bántasz engem? Én sem bántottalak téged” többen hallották, illetve
észlelték egy szomszédos kft. irodájában. Ketten lesiettek az épület emeletéről,
szétnéztek, hogy valójában mi történhetett. Miután azonban semmit nem
észleltek, visszamentek emeleti irodájukba.

A vádlott a garázsban nagyméretű, rendkívül éles hegyű szúró-vágó eszközzel a
sértettet szurkálni kezdte, majd két alkalommal, nagy erővel elvágta a már fekvő
állapotú sértett nyakát. Ezt követően belépett a ház előszobájába, ahol magához
vette a sértett pénztárcáját, majd sietősen távozott a helyszínről.
14 óra 50 perc körül a sértettől a cselekménye során elvett ékszerekkel és
táskával, pénztárcával gépkocsijával Debrecenbe ment, ahol a késő délutáni
órákban az egyik pénzintézet fiókjában befizette a 35.000 forintot, ezt
megelőzően a magánszemély részére kifizette a 66.000 forintot, s a késő esti
órákban a 8.000 forintos törlesztőrészletet is átadta a pénzintézet ügyintézőjének.
Az idős asszony holttestét másnap fia fedezte fel. A sértett elszenvedett sérülései
olyan súlyosak voltak, hogy életét az idejekorán alkalmazott gyors és szakszerű
orvosi segítség sem menthette volna meg.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 32.

B. L.
további
információ

hivatali visszaélés
bűntette

2017. március 14.

8.30

B. L. ellen a Fővárosi Főügyészség hivatali visszaélés bűntette és más
bűncselekmények miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlott a
Miniszterelnökségen főtanácsadóként, mint hivatalos személy látta el
munkáját. Ezzel a helyzetével visszaélve magának jogtalan előny szerzése
céljából különböző hivataloktól kért adatokat soron kívül, ingyenesen.
Jogosulatlanul diplomata útlevelet, hivatali személygépkocsit igényelt és
használt, valamint saját polgármesteri kampánya céljából kistelepüléseken
foglalkoztatott személyek listájához jutott hozzá. Továbbá a magáncéljaira
ingyenesen és soron kívül igényelt ingatlan-nyilvántartási adatokat nem a
hivatali feladatai ellátásához, hanem jogtalan előny szerzése céljából
használta fel, az általa megkötni kívánt termőföld haszonbérleti, illetve
hasznosítási szerződésekhez kapcsolódóan.
Ezért őt az ügyészség közokirat-hamisítás, hivatali visszaélés, valamint
nagyobb kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás
bűntettével vádolja.
Az első tárgyalási napon a vádismertetés és a vádlott meghallgatása
várható.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

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

F. A. és 28 társa

csalás bűntette

2017. március 14.

8.30

további
információ

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

Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

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

Zs. Á. A.
és 2 társa
további
információ

csalás bűntette

2017. március 14.

8.30

A vád szerint Zs. Á. A. I. rendű vádlott egy ingatlanberuházó cég vezetőjeként
jelezte a tulajdonos önkormányzatnak, hogy részben saját erőből, részben
banki kölcsönből elvégezné egy épület felújítását, ezért az önkormányzat
megalapított egy kft-t, melynek 90%-ban a vádlott cége lett a tulajdonosa. A
kft. az önkormányzat épületének ingatlanfejlesztési beruházásaival
kapcsolatban a generálkivitelezői pályáztatás lebonyolítására egy másik
vállalkozással szerződött. Ez a vállalkozás a károsult céggel kötött szerződést
pénzügyi műszaki tanácsadásra, illetve üzletviteli tanácsadásra. A
kapcsolattartó T. P. II. rendű vádlott volt. A vádlottak később, a különböző
megbízási szerződések és azok kiegészítésének létrejöttét elősegítő
tárgyalások során megtévesztették az károsult vállalkozás képviseletében
eljáró személyeket úgy, hogy valótlan adatokat és körülményeket közöltek
velük. A vád szerint a vádlottak előzetesen egyeztetett közös célja az volt,
hogy megszerezzék a II. rendű vádlotthoz köthető vállalkozás megbízási díját,
holott tudatában voltak, hogy sem reális esélye, sem lehetősége nincs a

szerződéses kötelezettségek teljesítésére.
Az ügyészség Zs. Á. A. I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett különösen
jelentős kárt okozó csalás bűntettének kísérletével, míg T. P. II. rendű és K.
Zs. III. rendű vádlottakat társtettesként elkövetett különösen nagy kárt okozó
csalás bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanú kihallgatásával
folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság III., Miklós u. 2. földszint 9.

K. T.

üzletszerűen
elkövetett lopás
bűntette

2017. március 14.

13.30

további
információ

A vádirat szerint K. T. 2016 januárjában és februárjában tíz alkalommal
szerzett magának kisebb-nagyobb pénzösszegeket oly módon, hogy
mindannyiszor eltulajdonította a liftben vele együtt utazó sértettek
pénztárcáját. Módszere az volt, hogy budapesti emeletes házak liftjében
utazva a vádlott a STOP gomb megnyomásával vagy az ajtó feszegetésével
megállásra kényszerítette a felvonót, majd a vele együtt közlekedő sértett
zsebéből vagy táskájából erőszakkal kiemelte annak pénztárcáját, ezt
követően pedig elmenekült a helyszínről.
Az ügyészség K. T.-t rablás bűntettével és más bűncselekmények
elkövetésével vádolja.
A bizonyítási eljárás befejezésétől függően várható perbeszéd és
ítélethirdetés.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK
Győri Törvényszék
L.L. és társai
B.398//2013.

adócsalás
bűntette

Folytatólagos tárgyalás.

2017.
március 14.

9.00.
Nagyterem

A bíróság a Cba-s ügyként a sajtóban ismertté vált büntetőügyben a bizonyítási
eljárást folytatja, az ügyben vádlottak meghallgatása várható.
További tárgyalási határnap: március 16. 9:00 órától.
Információ:

dr. Máté Kinga – sajtószóvivő
+36-30-86-44-303
matek@gyorvb.birosag.hu
sajto_gyor@gyorit.birosag.hu

GULAI TÖRVÉNYSZÉK
Gyulai Törvényszék 13.B.431/2016. számú büntetőügy
Gy. L.
vádlott

Emberölés
bűntettének kísérlete
és más
bűncselekmények

Tárgyalás időpontja:
2017. március 14.

08 óra 30
perc

Első tárgyalás
1. A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2015 őszén áramot
vezetett a háza ajtaját és ablakait védő fémrácsokba azért, hogy megakadályozza
a házba történő jogtalan behatolást. Ha valaki megérintette volna a fémrácsokat,
vagy a nyílászárók fém részeit, halálos áramütést szenvedhetett volna. Ezzel a
ténnyel a vádlott is tisztában volt, ennek ellenére az általa kialakított
vezetékrendszert 2016 márciusáig több alkalommal használta, amikor nem
tartózkodott a házban.
2. A vádlott egy másik házának kertjében 2015-ben kannabisz tartalmú növényt
termesztett a saját részére. A rendőrség a vádlottnál tartott helyszíni szemle és
házkutatás során összesen közel 2,5 kg növényi törmeléket foglalt le, melynek 281
gramm THC tartalma jelentős mennyiségű kábítószernek minősül.
3. A vádlott az egyik háza mögött húzódó csatornában halfogó varsákat is
elhelyezett, miközben sem halászati engedéllyel, sem állami halászjeggyel nem
rendelkezett. A 3 db varsát a rendőrség 2016 márciusában lefoglalta.
4. A vádlott lőfegyvereket, lőfegyver alkatrészeket és lőszert is tartott otthonában
engedély nélkül. A rendőrség a vádlottnál tartott házkutatás során különböző
rejtekhelyekről 6db lőfegyvert (köztük pisztolyt, házilag kialakított hangtompítóval
ellátott puskákat) foglalt le, ezek közül 4 db működőképes, emberi élet kioltására
alkalmas volt. Emellett a hatóság lőfegyver alkatrészeket és több száz lőszert is
talált a házban.

Információ:

dr. Marton Erika
sajtószóvivő

06 66/562-200
06 30/502-3467
sajto@gyulait.birosag.hu
Békéscsabai Járásbíróság 10.B.273/2016. számú büntetőügy
N. J.
vádlott

Önbíráskodás bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmény

Tárgyalás időpontja:
2017. március 14.

08 óra 30
perc

Első tárgyalás
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és társa 2015 őszén
kibérelte a sértett ingatlanát. A vádlott és társa 2016 januárjában felmondta a
szerződést, és követelte, hogy a sértett fizesse vissza az átadott 600.000,- forintos
kauciót. A sértett a kauciót visszatartotta a 2 hónapos felmondási időre fizetendő
összesen 558.000,- forint bérleti díj címén, melyet a vádlott nem akart megfizetni.
A vádlott a felmondást követő hetekben több alkalommal személyesen találkozott
a sértettel, és megfenyegette, hogy neki és családjának baja esik, ha nem kapja
vissza a pénzét. A vádlott 2016 februárjában végül azzal fenyegette meg őt, hogy
amennyiben egy héten belül nem kapja meg a pénzt, az ismerősei élve eltemetik
a sértett fiát. A sértett – attól tartva, hogy a vádlott beváltja a fenyegetését – a
rendőrséghez fordult.

Információ:

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

Gyulai Járásbíróság 6.B.324/2016. számú büntetőügy
P. L. A.
vádlott

Tárgyalás időpontja:
Súlyos testi sértés
bűntette

10 óra 00 perc

2017. március 14.

Első tárgyalás
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2016 márciusában ittas
állapotban megjelent egy gyulai sörözőben, ahol azonnal nekitámadt a
sértettnek, azzal vádolva őt, hogy korábban ellopta egyik ismerősének
kerékpárját. A vádlott ököllel arcon ütötte a sértettet, majd dulakodás alakult ki
közöttük. A sértett kitolta a kocsmából a vádlottat, majd kiment a mosdóba. A
vádlott oda is követte, és ökölbe szorított kézzel többször megütötte a sértettet.
A vádlottat végül az egyik mosdóba belépő vendég fogta le. A bántalmazás
következtében a sértett 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérüléseket szenvedett.

Információ:

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

B.A.B.
vádlott

Különös
kegyetlenséggel,
védekezésre képtelen személy
sérelmére elkövetett emberölés
bűntette

2017.
március hó 14.

08:30
óra

Miskolc,
Dózsa
György u. 4.
1/113.
tárgyalóterem

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

Információ:

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

Miskolci Törvényszék
Kazincbarcikai
Járásbíróság

R.ZS.
vádlott

Közösség tagja elleni
erőszak bűntette és más
bűncselekmény

2017. március 14.

8:00

Új büntetőügy tárgyalása kezdődik a Kazincbarcikai Járásbíróságon.
IV. sz.
tárgyalóterem

A vád lényege röviden, hogy a vádlott és barátai 2016. május 1-jén
Kazincbarcikán egy zártkörű rendezvényre mentek be, ahol szeszes italt
fogyasztottak és ismerkedtek a társasággal, őket a rendezvény jellege
ellenére senki nem küldte ki.
Majd hazaindultak, amikor útközben veszekedni kezdtek és az őket csitítani
próbáló sértettekre magyarságuk miatti bántalmazásra utaló, szidalmazó
kijelentéseket tettek.

Információ:

Miskolci
Közigazgatási és
Munkaügyi
Bíróság

Miskolc, Fazekas
u.2.
I./158. sz.
tárgyalóterem

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

sérelemdíj megfizetése

2017. március 14.

8:00

Folytatja a munkaügyi bíróság annak a fiatal férfinek a polgári tárgyalását,
aki munkavégzés közben Miskolcon balesetet szenvedett és a tésztagyúró
gép leszakította a jobb alkarját.
A betanított tésztagyártóként dolgozó felperes kártérítés megfizetése iránt
indított peres eljárást, mivel 2016. június 30. napján munkavégzés közben
balesetet szenvedett és a száraztészta gyártó gép jobb kezét behúzta és
jobb alkarját leszakította. Felperes kereseti kérelmében 15 millió Ft
sérelemdíj megfizetésére kéri kötelezni alperest. Arra hivatkozott, hogy
többször jelezte a gép hibáját, melynek javításáról alperes nem intézkedett,
a munkavédelmi előírásokat nem tartották be.
Befejezés még nem várható.

Információ

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Mohácsi Járásbíróság (7700 Mohács, Szepessy tér 10.) fsz. 7.
1.Fk.137/2016

Fk. F. L. E. és 3
társa

csoportosan, a
bűncselekmény
felismerésére vagy
elhárítására idős koránál
fogva korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett rablás
bűntette

2017. 03.14

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlottak 2016. június 6-án a hajnali órákban
együtt italoztak, a fiatalkorú I.r. és a IV.r. vádlottak majsi lakóhelyén, ahol
megbeszélték, hogy az utcában lakó, egyedül élő, idős sértett néni
udvarába bemennek fémtárgyakért. Ezek után 1 óra 30 és 2 óra közötti
időben a fiatalkorú I.r., a II.r., a III.r. és a IV.r. vádlottak elmentek az idős
sértett asszony közeli házához a III.r. vádlott kézikocsijával, hogy abba a
vasakat bepakolják. A háznál a II.r. vádlott kint maradt és figyelt, társai a
ház udvarába a kerítést letaposva bementek. Ezt követően a IV. r. vádlott
egy metszőollóval elvágta a sértett házára erősített telefonvezetéket. A III.
r. vádlott az arca elé kendőt kötött.
Az udvaron talált fémet az I.r., a III.r. és a IV.r. vádlottak a II.r. vádlottnak
kiadogatták, aki azokat a kiskocsira rakta. Amikor a kutya ugatására a
sértett az ajtót kinyitotta, az ajtó előtt állt a III. r. és IV.r. vádlott, akik közül
a III.r. vádlott a házba betuszkolta a sértettet, hasra fektette, befogta a
száját és percekig ott tartotta, miközben mondta neki: „hallgass, mert
megöllek. Ez idő alatt a társai kimásztak a kapun és a kocsit eltolva a
helyszínről elmentek, majd a III.r. vádlott is elfutott.
A vádlottak összesen 9.000 forint értékű vasat vittek el, és rongálással
2.500 forint kárt okoztak, a sértett 8 napon belül gyógyuló, könnyű
sérüléseket szenvedett

Információ:

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Dunaújvárosi Járásbíróság, Dunaújváros, Vársoháza tér 3.
több ember halálát okozó
közúti baleset vétsége

2017. március 14.

8:30

16. sz. tárgyaló
A Székesfehérvári Járási Ügyészség kettőnél több ember halálát
eredményező közúti baleset okozásának vétsége miatt indított eljárást a
vádlott ellen. A vád szerint 2014. november 1-jén este a vádlott
személygépkocsijával ködös időben, Mezőfalva és Nagyvenyim között
előzésébe kezdett, amikor észlelte a szemből szabályosan közlekedő
autóbuszt. A baleset elkerülése érdekében hirtelen kormánymozdulattal
visszatért a saját sávjába, amelynek során járműve bal első sarokrészével
nekiütközött egy, ott szabályosan közlekedő személygépkocsi jobb hátsó
sarkának, amely a vádlott által megelőzött autó előtt haladt. Az ütközéstől

a szabályosan közlekedő személygépkocsi balra megperdülve áthaladt a
bal oldali forgalmi sávba és frontálisan nekiütközött az autóbusznak. E
személygépkocsi vezetője – egy állapotos asszony –, a jobb első ülésen
helyet foglaló férje, valamint a jobb hátsó ülésen helyet foglaló kisgyermek
olyan súlyos sérüléseket szenvedtek el, hogy a helyszínen életüket
vesztették. A járműben a bal hátsó ülésen helyet foglaló másik kisgyermek
8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett el.
Információ:

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

2017. március 16.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
A.Z.

Szexuális erőszak bűntette

2017.03.16.

09:00

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2016 decemberében A. Z.
vádlottat folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt, mint
különös visszaesőt 8 év fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra
ítélte. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az
ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott
élettársi kapcsolatban élt Tné J. A-val és annak 1997-ben született
lányával,(a sértettel) és fiával. A vádlott 2014 február közepétől kezdődően
több alkalommal, rendszertelen időpontokban szexuális vágyainak
kielégítése céljából a 18. életévét be nem töltött kiskorú sértettet
megveréssel való fenyegetéssel, illetve erőszakkal arra kényszerítette,
hogy akarata ellenére eltűrje, hogy nemi szervét ruhán keresztül
simogassa, fogdossa. Több alkalommal rányitott zuhanyzás közben,
megbámulta a sértettet. A sértett egy korábbi bántalmazás miatt nem
merte elmondani senkinek a dolgot, félt, hogy újabb verést kap. A sértett
édesanyja 2014 júliusában tett feljelentést. A vádlott tagadta a terhére rótt
bűncselekmény elkövetését. Első nyilvános ülés.
Információ:

Fórizs Ildikó
sajtószóvivő

ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339
Fővárosi Ítélőtábla
I.

Gy.

Lopás bűntette

2017.03.16.

10:00

Az első fokon eljárt Budakörnyéki Járásbíróság 2016 áprilisában I. Gy.
vádlottat egyedi azonosító jellel visszaélés bűntette és lopás vétsége miatt
420.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. A másodfokon eljárt Budapest Környéki
Törvényszék 2016 novemberében a vádlottat az egyedi azonosító jellel
visszaélés bűntette miatt ellene emelt vád alól felmentette. A
pénzbüntetés összegét 200.000.-Ft-ra enyhítette. Az ítélet ellen az
ügyészfellebbezett a felmentés miatt, súlyosítás érdekében. A bíróság által
megállapított tényállás szerint 2014 áprilisában, a vádlott Telkiben egy
telekről eltulajdonított egy rendszám nélküli lakókocsit. A lakókocsit saját
autójának vonóhorogjához kapcsolta és magával vitte az egyébként a
hatóság által saját cége részére kiállított 2 db ideiglenes rendszámtáblát
is. Ebből az egyiket felrakta a lakókocsira azért, hogy az ne legyen olyan
feltűnő. Budakeszi irányába haladva azonban a vádlott a lakókocsit
„megpadkázta”. A szomszédos lakóház tulajdonosa észlelte a vádlott
cselekményét, mivel ismerte a lakókocsi tulajdonosát, értesítette őt
telefonon a történtekről és követni kezdte a vádlottat. A sértett a vádlottat
utolérve értesítette a rendőrséget. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

Fővárosi Ítélőtábla
Cs. A. Gy.

Szexuális erőszak
bűntette

2017.03.16.

11:00

Az első fokon eljárt Székesfehérvári Törvényszék 2016 decemberében Cs.
A. Gy. vádlottat szexuális erőszak bűntette miatt 2 év börtönbüntetésre
ítélte, melynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet

ellen az ügyész súlyosításért fellebbezett. A bíróság által megállapított
tényállás szerint 2015 júliusában a vádlott a felesége első házasságából
született és a feleségével közösen nevelt, a 12. életévét be nem töltött
lányának a nemi szervét nyalogatta lakásukon. Néhány nap múlva a
vádlott ezt elmondta a felesége barátnőjének, aki erről beszámolt a
Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjének.
Néhány nappal később a kislány is elmondta a vele történteket az
intézmény vezetőjének. A vádlottat is megkérdezték, aki nem tagadta a
cselekményét. Arra hivatkozott, hogy a felesége megcsalta és ő bosszúból
követte el a cselekményt szexuális indíték nélkül. Az intézményvezető ezt
követően tett feljelentést. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék II., Fő u. 70 – 78.
bűnszervezetben,
V. L. és 32 különösen nagy vagyoni
társa
hátrányt okozó,
költségvetési csalás
bűntette és más
bűncselekmények
további
információ

2017. március 16.

8.30

A vádlottak ellen a Központi Nyomozó Főügyészség emelt vádat különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás
bűntette és más bűncselekmények miatt. Kilenc személyt bűnszervezetben
történt elkövetéssel is vádolnak.
A budapesti szórakozóhelyek üzemeltetőjeként ismertté vált V. L. I. rendű
vádlott az 1990-es évek első felétől Budapesten egyre több vendéglátóipari
tevékenységet folytató gazdasági társaságban szerzett érdekeltséget, és
törekedett a vendéglátó-ipari tevékenységből származó bevételeinek illegális
növelésére. A vádbeli időszakban 48 cégből álló cégcsoport alakított ki. A
gazdasági társaságok ügyvezetői az I. rendű vádlottnak lekötelezett, már
hosszú ideje neki dolgozó, általa megbízhatónak tekintett személyek voltak.
Az így kialakított céghálózat, illetve személyi összetétel tette lehetővé a vád
tárgyát képező, bűnszervezetben megvalósított költségvetési csalási
cselekmények elkövetését. A vád szerint V. L. egyik alkalmazottja útján már
az 1990-es évek közepén korrupciós kapcsolatot épített ki több, részben
vezető beosztású rendőrrel, akik igyekeztek elérni, hogy az I. rendű vádlott

érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyeken lehetőség szerint ne legyenek
hatósági ellenőrzések, ha pedig mégis ellenőrzésre kerül sor, azokról előre
értesítsék az I. rendű vádlott érdekkörét.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás befejezésétől függően,
várhatóan elkezdődnek az ügyészi perbeszédek.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

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

F. A. és 28
társa

csalás bűntette

2017. március 16.

8.30

további
információ

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

Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. III. emelet 305.

S. L. és 23 társa
további
információ

vesztegetés bűntette

2017. március 16.

8.30

A más ügyben előzetes letartóztatásban lévő K. Z. III. rendű és L. M. IV. rendű
vádlottakkal kapcsolatban álló vádlottak 2012 második felében
megállapodtak egymással, hogy haszonszerzés céljából labdarúgó
mérkőzések eredményeinek jogellenes befolyásolására törekednek úgy,
hogy játékosoknak és játékvezetőknek pénzt ajánlva befolyásolják a
mérkőzéseket, melyekre Ázsiában működő online fogadóirodáknál
fogadásokat kötnek.

A vádiratban nevesített – befolyásolt – mérkőzések: 2013. március-május
között lejátszott magyar bajnoki labdarúgó mérkőzések, valamint U19-es
magyar bajnoki mérkőzések.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

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

Fk. M.A.J. és társai

rablás bűntette

március 16.

8:30

A Siófoki Járásbíróság nem jogerős ítéletében a fiatalkorú I. r. vádlottat 2 évi,
az ugyancsak fiatalkorú II. r. vádlottat 2 év 6 hónapi javítóintézeti nevelésre,
míg a III. r. vádlottat 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte.
A tényállás lényege szerint a német állampolgárságú vádlottak 2016
júniusában Siófokon, a Jókai parkban megtámadtak, megrugdostak egy
erősen ittas magyar fiatalembert és elvették a pénzét, illetve iratait.
Információ:

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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
Vádlott G.P.

fszt. 25. tárgyaló
ügy emberölés bűntette

időpont 2017. március 16. 830 óra

Folytatódik az édesanyja megölésével vádolt hercegszántó férfi
tárgyalása
A vádirat lényege szerint a vádlott (31 éves férfi) évek óta édesanyjával (az
ügy sértettje) élt együtt Budapesten, Győrben, Baján, a vádbeli időben
pedig Hercegszántón, egy családi házban. A viselkedése 2011-ben egyre
agresszívebbé vált, belső hangokat hallott, emiatt 2012 tavasza óta
pszichiátriai kezelés alatt állt. Együttélésük során a vádlott és az
édesanyja között komolyabb viták nem voltak, bár a férfi időnként anyját
hibáztatta amiatt, hogy Budapestről elköltöztek. Anyagi helyzetük

javítása érdekében a sértett 2014 őszén egy hónapig Németországban
dolgozott, majd decemberben két hétig tanfolyami képzés miatt
Budapesten tartózkodott. Ezalatt fia Hercegszántón maradt, biztonsági
őrként dolgozott.
2014. december 17-én utazott vissza a sértett Hercegszántóra, ahol
észlelte, hogy a vádlott pszichés állapota romlott, amit az egy utcában
lakó rokonainak is elpanaszolt.
2014. december 21-én a vádlott és a sértett otthon voltak, amikor a
délutáni órákban – pontosabban meg nem határozható okból – vita
alakult ki közöttük. Ennek során a vádlott a konyhában jobb öklével 4-5
alkalommal arcon ütötte édesanyját, aki ennek hatására térdre esett.
Ekkor a vádlott az előzőleg magához vett és bal kezében fogott fanyelű,
16,5 cm pengehosszúságú konyhakéssel édesanyjára támadt, mellkasán,
hátán, bal karján és kezén összesen 25 darab szúrást ejtett, melyekből 9
szúrás a szívtájékot érte. A sértett a szúrások elszenvedése után a
padlóra esett és további életjeleket nem mutatott, ezután azonban a
vádlott a kezében lévő késsel még a sértett arcát is megcsonkította.
A vádlott cselekményét az átlagosat lényegesen meghaladó, rendkívüli
embertelenséggel, brutalitással követte el.
A vádlott a holttestet megkísérelte a belső szobába húzva az ágy alá
rejteni. Röviddel ezután mobiltelefonjáról felhívta a 107-es segélykérő
számot, majd közölte a diszpécserrel, hogy téves a hívás és letette a
telefont. Ezután édesanyja holttestével a lakásban maradt, a rokonok
hívásait nem fogadta, később pedig azt közölte velük, hogy alszik az
édesanyja. Végül egy aggódó rokon értesítette a rendőrséget és a
helyszínen megjelenő rendőrök másnap reggel felfedezték a sértett
holttestét, a vádlottat pedig előállították.
A vádlottat 2014 májusában rongálás bűntette és más bűncselekmények
miatt egy évre próbára bocsátotta a bíróság.
A vádlott jelenleg előzetes letartóztatásban van, vele szemben a korábbi
próbára bocsátás megszüntetésével egyidejűleg, halmazati büntetésül
fegyházbüntetés kiszabását indítványozta a főügyészség.
Ítélethirdetés várható.
Információ: Dr.
Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

elérhetőségek +36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Ózdi Járásbíróság

Fk. V. T.

Ózd Jászi Oszkár
út 1.

12. életévét be nem töltött
személlyel
szexuális
cselekmény
végzésével
elkövetett
szexuális
erőszak bűntette

2017.
március hó 16.

12:30

IV. sz.
tárgyalóterem

Első tárgyalást tart szexuális erőszak bűntette miatt indult büntetőügyben
az Ózdi Járásbíróság.

Információ:

A vádirat lényege szerint a vádlott és a 12. életévét be nem töltött sértett
között szerelmi kapcsolat alakult ki, mely során több alkalommal – a sértett
beleegyezésével – egymással közösültek. A sértett teherbe esett, majd
leánygyermeknek adott életet.
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

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

nyereségvágyból
elkövetett emberölés
bűntette

2017.
03.16.

8.45

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

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) tárgyalóterem
23.B.895/2016
U. B.

maradandó fogyatékosságot
okozó súlyos testi sértés
bűntette

2017. 03.16.

8.30

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi 2015. május 1. napján kidobóként
dolgozott egy pécsi presszóban. A sértett férfi ezen a napon 0 óra 15
perckor, ittas állapotban szeretett volna bemenni a szórakozóhelyre,
azonban a vádlott rászólt, hogy ilyen állapotban nem fogja beengedni,
menjen máshová. A sértett ekkor vitatkozni kezdett a vádlottal, ennek
során a vádlott egy ízben ököllel arcul ütötte. A sértett arca vérezni kezdett,
ezért a vádlott beengedte a szórakozóhelyre, hogy az arcáról mossa le a
vért.
A sértett kb. 45 percet tartózkodott a szórakozóhelyen, ez után egy
barátjával közösen távoztak onnan, ekkor az épület előtt a sértett és a
vádlott között ismét szóváltás alakult ki, melybe egy ismeretlen személy is
bekapcsolódott, aki egy alkalommal, tenyérrel megütötte a sértettet. Ez
után a sértett távozni akart, azonban az erősen feldúlt állapotban lévő
vádlott a helyszínről távozóban lévő sértettet a bal combján egy
alkalommal, nagy erővel megrúgta.
A sértett a bántalmazás során súlyos sérüléseket - többek között az
arccsont törését, bal combjának sérülését, a bal térd belső szalagjának
sérülését -, és több kisebb sérülést szenvedett. A combsérülése miatt
maradandó testi fogyatékosság alakult ki.
A bíróság megkezdi a tárgyalást.
Információ:

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

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
bíróság, helyszín
Szekszárdi
Törvényszék

vádlott: K.D.
és társai

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

dátum:
2017.márc. 16.

időpont:
9.00.

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

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

2017. március 17.
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u.9. I/123.
Vádlott: K.Cs.

B.169/2016.

Több ember sérelmére, előre
kitervelten, nyereségvágyból,
különös kegyetlenséggel, a
bűncselekmény elhárítására idős
koránál fogva korlátozottan képes
személyek sérelmére elkövetett
emberölés bűntette és más
bűncselekmény

Határozathirdetés

2017.03.17.

09:00

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a debreceni vádlott és a
Hosszúpályiban élő nagyszülei kapcsolata az elmúlt évek során nem volt teljesen
konfliktusmentes, mivel már előfordult, hogy a sértetteknek nagyobb összegű
készpénze tűnt el ismeretlen körülmények között. Mivel idegen személy ahhoz
nem férhetett hozzá, így a vádlottra terelődött a gyanú. Ez azonban a családon
belül maradt, a sértettek feljelentést senki ellen nem tettek. K. Cs. különböző
szórakozóhelyeken, szállodában végzett alkalmi munkát, tartós munkaviszonyt
sehol nem tudott kialakítani. Megélhetési körülményei nehézkessé váltak,
édesanyjától és nevelőapjától havi rendszerességgel kapott ugyan pénzbeli
támogatást, de ez nem fedezte kölktséges életformáját. Egy hitelintézettől felvett
gyorskölcsönt is megélhetésére fordította. Barátnőjével 2014. nyarán ismerkedett
meg, akinek minden alkalommal ajándékokkal szeretett volna imponálni, erre
azonban pénze nem volt. A cselekményt megelőzően a vádlott már hosszabb
ideje nem tudta törleszteni a kölcsönt, az édesanyjától kapott pénzt is hamar
felélte. Ezért elhatározta, hogy a sejtése szerint jelentős összegű megtakarítással
rendelkező nagyszüleitől fog mindenáron pénzt szerezni. Elhatározta, ha az idős
korú nagyszülők önként nem adnak neki pénzt, akkor erőszakos úton, fenyegetés,
akár bántalmazás útján is megszerzi azt – áll a vádiratban.
2015. április 3-án délelőtt a vádlott céltalanul járkált Debrecen belvárosában,
ennek során végiggondolta azt, hogy milyen ürüggyel keresse fel a nap folyamán
a Hosszúpályiban lakó nagyszüleit. A kora délutáni órákban lakásában magához
vett egy húsvágó bárdot, majd azt egy nejlonszatyorba csomagolva autóbusszal
nagyszüleihez indult. K. Cs. négy-fél öt között érkezett meg a sértettekhez, akik
beengedték unokájukat, valamennyien bementek a házba és beszélgetni kezdtek.
A vádlott arra várt, hogy nagymamája egyedül maradjon, mert tőle szándékozott
pénzt kérni. Amikor az idős asszony a konyhába távozott, a vádlott utána ment és
szólt neki, hogy menjen be a szobába, mert beszélni szeretne vele. Miután a
szobába bementek K. Cs. közölte nagymamájával, hogy hetvenezer forint
készpénzre lenne szüksége. Az asszony azt felelte, hogy nem tud pénzt adni,
melynek hatására a vádlott rendkívüli indulati állapotba került, s brulális módon
kioltotta nagyszülei életét.
Bár mindkét sértett halála a fejet ért nagy erejű csapások következtében, azok
elszenvedése után rövid időn belül bekövetkezhetett, azonban figyelemmel az
elkövetés eszközése, az erőbehatások nagyságára, a végrehajtás kitartó voltára
és módjára, K. Cs. az előre eltervezett cselekményét önmagából kivetkőző,
rendkívüli embertelenséggel, brutális módon, különösen kegyetlenül hajtotta
végre.
Miután úgy vélte, hogy mindketten meghaltak, készpénz után kezdett kutatni, a
szekrények tartalmát kezdte átnézni. 126 ezer forint és pár ékszer kivételével
nagyobb összegű készpénzre azonban kitartó kutatás ellenére sem talált.
A vádlott a fürdőszobában lemosta a kezén és ruházatán lévő véres
szennyeződést, átöltözött, majd távozott a lakásból, és taxival ment debreceni
lakására. Megérkezése után a ház hatodik emeleti szemétledobójába ledobta a
véres elkövetési eszközöket, a cselekmény során használt szövetkesztyűt,
valamint a sértett táskáját és pénztárcáját tartalmazó papírzsákot, majd a

lakásban tartózkodó családját meghívta vacsorázni. A vádlott az estét a
történtekről semmit sem sejtő családjával töltötte. A családtagok másnap a kora
délutáni órákban mentek vissza Hosszúpályiba, s találtak rá az elhunyt
sértettekre. K. Cs. Debrecenben maradt, felkereste barátnőjét, akinek azt
megelőzően a sértettektől eltulajdonított pénzből virágcsokrot, süteményt,
parfümöt és ékszert vásárolt.
2015. április 4-én K.Cs. először tagadta, hogy bármi köze lenne nagyszülei
megöléséhez, de még ezen a napon beismerő vallomást tett a nyomozó hatóság
előtt áll a vádiratban.

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

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

emberölés bűntettének
kísérlete

2017. március 17.

8.30

további
információ

A vádirat szerint a fiatalkorú K. K. S. vádlott egy kábítószer tartalmú anyagtól
rosszul lett, ezért mentőt hívtak hozzá. Az Országos Mentőszolgálattól két
munkatársa – egyikük a sértett – egy mentőkocsival kórházba szerették volna
szállítani a vádlottat további ellátásra. A vádlottnak azonban az úton
tévképzetei támadtak és nem tudták meggyőzni arról, hogy egy
mentőautóban van. A vádlott táskájából elővett egy 13 cm pengehosszúságú
kést, mellyel a sértettet több alkalommal megszúrta. A sértett a szúrások
következtében súlyos sérüléseket szenvedett, melyek közül volt olyan, mely
a gyors orvosi beavatkozás nélkül a sértett halálához is vezethetett volna. Az
ügyészség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a terheltet közfeladatot
ellátó személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérletével
vádolja.
A tárgyalási napon tanúkat és vádlottat hallgat meg a bíróság.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

Budapesti XX. XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság XIX., Rákóczi Ferenc u. 78-82. földszint 1.
G. T. és társa

hamis tanúzás
bűntette

2017. március 17.

8.30

további
információ

A vádirat szerint G. T. két Kft. ügyvezetőjeként eljárva megbízásokat fogadott
el jogi tevékenység ellátására. Különösen közigazgatási eljárásban, főleg
gyorshajtásokkal
kapcsolatban,
ittas
járművezetés
miatt
indult
bűntetőeljárásban és devizahiteles ügyekben vállalt szerződéses
kötelezettséget jogi tevékenység ellátására anyagi ellenszolgáltatás fejében,
anélkül, hogy az ehhez szükséges végzettség és dokumentumok birtokában
lett volna. Az eljárásokban panaszt, beadványokat, indítványokat
szerkesztett. Ezért az ügyészség hamis tanúzásra való felbujtás bűntettével,
valamint csalás és zugírászat vétségével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

Fővárosi Törvényszék II., Fő u. 70 – 78.
bűnszervezetben,
V. L. és 32 társa különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó,
költségvetési csalás
bűntette és más
bűncselekmények
további
információ

2017. március 17.

8.30

A vádlottak ellen a Központi Nyomozó Főügyészség emelt vádat különösen
nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás
bűntette és más bűncselekmények miatt. Kilenc személyt bűnszervezetben
történt elkövetéssel is vádolnak.
A budapesti szórakozóhelyek üzemeltetőjeként ismertté vált V. L. I. rendű
vádlott az 1990-es évek első felétől Budapesten egyre több vendéglátóipari
tevékenységet folytató gazdasági társaságban szerzett érdekeltséget, és
törekedett a vendéglátó-ipari tevékenységből származó bevételeinek illegális
növelésére. A vádbeli időszakban 48 cégből álló cégcsoport alakított ki. A
gazdasági társaságok ügyvezetői az I. rendű vádlottnak lekötelezett, már
hosszú ideje neki dolgozó, általa megbízhatónak tekintett személyek voltak.
Az így kialakított céghálózat, illetve személyi összetétel tette lehetővé a vád
tárgyát képező, bűnszervezetben megvalósított költségvetési csalási
cselekmények elkövetését. A vád szerint V. L. egyik alkalmazottja útján már
az 1990-es évek közepén korrupciós kapcsolatot épített ki több, részben
vezető beosztású rendőrrel, akik igyekeztek elérni, hogy az I. rendű vádlott
érdekeltségébe tartozó szórakozóhelyeken lehetőség szerint ne legyenek
hatósági ellenőrzések, ha pedig mégis ellenőrzésre kerül sor, azokról előre

értesítsék az I. rendű vádlott érdekkörét.
A tárgyalási napon várhatóan perbeszédek hangzanak el.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék Sajtó
Osztály

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci
Járásbíróság

P.L.
és
társai

Miskolc,
Dózsa
György u. 4.

Jelentős
kárt
okozó
bűnszövetségben,
üzletszerűen elkövetett
csalás bűntette és más
bűncselekmények

2017.
március hó 17.

8:00
óra

III/301. sz.
tárgyalóterem

A határozat kihirdetése várható a Miskolci Járásbíróságon jelentős kárt
okozó bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más
bűncselekmények miatt 82 vádlottal szemben folyamatban lévő, ún. „encsi
szocpolcsalás” ügyben, melyben 51 tárgyalási napot tartott eddig a bíróság.

Információ:

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

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
P. Z.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017.03.17.
8.30

Nyíregyházi
Törvényszék
Nyíregyháza, Bocskai
u. 2.
Fsz. 7.

A vádlott Jékén lakott közös háztartásban feleségével, és gyermekével, P. A.
sértettel.

2015. július 9-én este a sértett ittas állapotban tért haza a lakóházba, ahol a
szülei az ágyban fekve tévéztek. A sértett beszólt a hálószobába az
édesanyjának, hogy készítsen ki neki fehér inget és sötét nadrágot, mert
másnap temetésre fog menni. Ezt hallva a szintén ittas állapotban lévő
vádlott felugrott az ágyból, magához vett két kést, és „most megöllek”
felkiáltással kiment a sértetthez az előszobába, és hason és mellkason
szúrta. A sértett átmenekült a szomszédba, aki mentőt hívott hozzá. A
sérülések miatt a sértett közvetlen életveszélyes állapotba került, sürgős
orvosi ellátás hiányában életét vesztette volna. Az ügyben a vádirat
ismertetése és a vádlott kihallgatása várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz. II. tárgyalóterem
12.B.308/2016
M. I.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmény

2017. 03.17.

8.45

A vádirat szerint röviden: A vádlott társával elhatározta, hogy lakásbetörés
útján tulajdonítanak el értéktárgyakat, majd azokat eladják, így szereznek
pénzt.
2014. március 12-én az esti órákban a vádlott és társa Pécsett, a Búza téren
tartózkodtak, ahol észlelték, hogy egy társasház kapuja nyitva van. Miután
látták, hogy az ablakból fény nem szűrődik ki, az éjszakai órákban
bementek a házba. A lépcsőházban az idős sértett által lakott lakás ajtaját
a vádlott egy csavarhúzóval a zárszerkezetnél kifeszítette, majd a két
elkövető a lakásba behatolt. A lakás egyik szobájában aludt a nagyon idős
sértett.
Amikor a vádlott és társa értékek után kezdtek kutatni, a sértett felébredt
és felkelt. A vádlott és társa faggatni kezdték az értékek hollétéről. A sértett
közölte, hogy nincsenek értékei, ekkor a vádlott bántalmazta a sértettet,
legalább két alkalommal, közepes-nagy erővel a fején ököllel megütötte. A
sértett ennek következtében öntudatlan állapotba került és az ágy előtti
szőnyegre esett.
Ez után a vádlottak 129.100 forint értékben tárgyakat, 160.000 forint
készpénzt tulajdonítottak el a lakásból, míg a rongálással 23.300 forint kárt
okozta.
A sértett a bántalmazás következtében súlyos 4-6 hónap alatt, maradandó
fogyatékossággal gyógyult sérüléseket szenvedett. A fejét ért nagy erejű
ütések következtében kialakult agysérülése miatt, csak a szerencsének
köszönhető, hogy nem alakult ki életveszélyes sérülése.
A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II.
12.B.341/2016
B.D.

Emberölés bűntettének
kísérlete

2017. 03.17.

13.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott és nevelt gyermekei 2016. május 7-én,
egy baranyai településen megrendezett bálban tartózkodtak. A vádlott
jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott, hangoskodott, énekelt, táncolt,
melyre a bálozók közül többen, így nevelt gyermekei is felfigyeltek. A
rendbontás megelőzése érdekében nevelt gyerekei rábeszélték apjukat,
hogy menjen haza. A vádlott megsértődött, és 21 óra 30 perc körüli időben
hazament. Az egyik gyermeke rövid idő után követte. A ház konyhájában
kérdőre vonta a vádlottat, majd egyszer szájon ütötte. Erre a vádlott a
konyhaszekrényből magához vett egy 13 cm hosszú konyhakést és azzal,
nagy erővel a vele szemben álló sértettet fejen szúrta, majd eltávozott a
házból.
A sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett.
A vádlottat másnap, a testvére lakásán fogták el.
A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:

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

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) mfsz. 2. tárgyalóterem
22.B.94/2016
T. G. L. és 4
társa

jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószer kereskedelem
bűntettének kísérlete

2017.
03.17.

9.00

A vád szerint röviden: Az I.r. vádlott 2014-ben munkahellyel, állandó
jövedelemmel nem rendelkezett. Elhatározta, hogy kábítószer eladásából
fogja magát eltartani. 2014 októberében nagyobb mennyiségű kábítószert
vásárolt, melyet ismerőseinél II., III. és IV. r. vádlottaknál helyezett el. Az I.r.
vádlott társai segítségével dolgozta fel a megvásárolt zöld növényi anyagot
2014 októbere elején, melyben az V. r. vádlott is segítséget nyújtott. A
munkálatok befejezéséhez körülbelül egy hétre lett volna szükség. A
nyomozó hatóság a feldolgozás helyszínén tartott házkutatás során a
jelentős mennyiség alsó határát meghaladó kábítószert tartalmazó
anyagot foglalt le.
A II.r. és IV.r. vádlottnál tartott házkutatás során is kábítószert tartalmazó
pasztát, növényi törmeléket és fehér színű tablettákat foglaltak le, melyek
kábítószert tartalmaztak.

Az I.r. vádlott által forgalomba hozni kívánt, jelentős mennyiségű kábítószer
lefoglalásával a bűncselekmény meghiúsult.
Az ügyben a 23/2016 (XI.30.) AB határozatra figyelemmel a tanács
elnökének személyében változás történt, így a bíróság a tárgyalást elölről
kezdi.
Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) tárgyalóterem
23.B.372/2016

tiltott adatszerzés
bűntette

K. T.

2017. 03.17.

9.00

A vádirat szerint röviden: a rendőr törzszászlós vádlott, szabadidejében
2015. május 23-án nevelt gyermekének hátizsákjába helyezett egy kép- és
hangfelvétel rögzítésére alkalmas tollat bekapcsolt állapotban. Ezt
követően feleségével együtt nevelt gyermekét a hátizsákkal együtt, a
gyermeket az apai nagyszüleinek adták át kapcsolattartás céljából.
A vádlott a tollat azért helyezte el a hátizsákban, hogy a gyermek és a
nagyszülők, valamint a gyermek édesapja közötti beszélgetéseket a
technikai eszköz alkalmazásával megismerhesse.
A nagyszülők a hátizsákban megtalálták az eszközt és feljelentést tettek.
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.19. tárgyalóterem
11.B.918/2016
S. B.

erőszakkal elkövetett
szexuális erőszak
bűntettének kísérlete

2017. 03.17.

9.45

A vádirat szerint röviden: 2016. június 25-én az esti órákban a vádlott
Pécsett, egy kiskertek között elhelyezkedő földes úton, a lakása felé induló
sértettet követni kezdte, majd mikor mellé ért, megragadta a nyakát, a
földre rántotta, ott dulakodni kezdtek. A vádlott igyekezett a sértettet
lefogni, ráfeküdni, száját befogni, miközben arra utalt, hogy szándékában
áll közösülni a sértettel.
A sértettnek sikerült kiszabadulni a vádlott szorításából, azonban nem
tudott elmenekülni, mert megsérült a lába. A vádlott ekkor ismét
megragadta a sértettet, aki egy szatyorral arcon ütötte őt, majd
elmenekült. A szatyor a helyszínen maradt, azt a sértett családtagjai a
helyszínen megtalálták.
A sértett a történtek során 8 napon túl gyógyuló többszörös töréses
sérülést szenvedett a lábán.

Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 237. számú tárgyalóterem
B. J.
vádlott

Rablás bűntette és más
bűncselekmény

2017. március 17.

8.30
óra

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2016. november hó 19. napján a
munkából hazaérve egy kenyérvágó kést vett magához, majd kerékpárral
elindult otthonról.
Délután 13 óra 40 perc körüli időben egy szegedi buszmegállónál a
kerékpárját letámasztotta, a nála lévő nejlonzacskót a fejére húzta, majd egy
Nemzeti Dohányboltba bement és az eladó hölgyet felszólította arra, hogy
adjon a részére dohányterméket. Amikor az eladó közölte a vételárat, a
vádlott kijelentette, hogy fizetni nem akar, ellenben kéri az aznapi bevételt. Az
eladó a vádlott felhívására a kasszát nem nyitotta ki. Erre a vádlott elővette a
ruházatában lévő kést, amit maga elé tartott és többször felszólította az eladó
hölgyet a bevétel átadására. Ezt követően lépett be a dohányboltba egy vevő,
aki az eladóval együtt távozásra szólította fel a vádlottat, aki először nem
reagált a felszólításra, majd végül a vevő kilökdöste őt a dohányboltból.

Ezután nem sokkal a vádlott egy másik, a közelben lévő dohányboltba tért be.
Az ott tartózkodó eladó megkérdezte tőle, hogy mit szeretne, mire közölte,
hogy pénzt kér. Az eladó a vádlottat nem vette komolyan, mire a vádlott
elővette a nála lévő kést és azt eladó felé tartotta és felszólította a kassza
tartalmának átadására. Az eladó erre felszólította, hogy távozzon, különben
megnyomja a pánikgombot vagy kihívja a rendőrséget. Ezt követően az
üzletben lévő másik személy és az eladó együttesen próbálták a vádlottat
távozásra bírni, akit végül a vevő tolt ki az üzletből.
Ezt követően néhány perccel a vádlott egy harmadik dohányboltba is bement,
ahol a nála lévő kést az eladó felé tartva a kasszában lévő pénzt követelte. Az
eladó közölte, hogy a bevételt nem adja oda, mire a vádlott inkább három
doboz cigarettát követelt, miközben egyre közeledett az eladó felé és még a
pult kihajthatós ajtaját is elkezdte kinyitni. Az eladó mindennek hatására a
pultra tett 3 csomag dohányt, melyet a vádlott magához vett és az üzletből
távozott.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárás eredményétől függően ítélethozatal
várható.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

