20. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.05.08.-05.12.
2017. május 8.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 93.
dr. P. Zs. és 4 társa

hivatali
visszaélés
bűntette

2017. május 8.

9.00

további
információ

A korábban a rendőrség hivatalos állományának tagjaként dolgozó dr. P. Zs. I.
rendű és L. F. II. rendű vádlottak, két gazdasági társaságukat – a törvényes
jövedelemszerzés mellett, annak látszatát fenntartva – a rendszeres haszon
érdekében szervezett módon elkövetett zsarolásokra használták. A megbízások
során az I. és a II. rendű vádlottak ügyfeleiknek rendszeresen hivatkoztak arra,
hogy a rendőri múltjuk révén a velük kapcsolatban lévő személyektől nem
nyilvános adatokról felvilágosítást kapnak, illetve díjazásuk egy részét egyéb nem
hivatalos kifizetésekre kell fordítaniuk. Megbízóikat megtévesztetve annak
látszatát keltették, hogy a részükre kifizetett vagy kifizetendő anyagi
ellenszolgáltatásért a megbízásukat teljesítik, holott a kötelezettségek teljesítése
nem állt szándékukban. A megbízások után rendszerint annyit tettek, hogy
felkeresték a megbízásokkal érintett, a megbízóikkal ellenérdekű személyeket, és
őket a tartozás elismerésének, megfizetésének vagy elengedésének
kikényszerítése érdekében – a megbízó tudta nélkül – megfenyegették.
A Budapesti Nyomozó Ügyészség az I. és a II. rendű vádlottak ellen üzletszerűen
elkövetett befolyással üzérkedés, bűnszövetségben elkövetett zsarolás kísérlete,
hivatali visszaélés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. dr. P-né
B. R. III. és A J. V. rendű vádlottat felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés
bűntettével, míg A. I. IV. rendű vádlottat hivatali visszaélés bűntettével és
információs rendszer megsértésének vétségével vádolják.
A tárgyalási napon tanúkat hallgat meg és 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

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. II. emelet 36.
T. Cs. és 10 társa
további
információ

csalás bűntette

2017. május 8.

9.00

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

vádlottak terhére.
A tárgyalási napon tanúkat 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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Járásbíróság
Miskolc, Dózsa
György út 4.
221/B. számú
tárgyalóterem

A.
J.
vádlott

J.

prostitúciót folytató
2017. május 8. 13:00
személlyel való
óra
kitartással elkövetett
gyermekprostitúció
kihasználásának bűntette
Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak
a büntetőperében, aki ellen prostitúciót folytató személlyel való kitartással
elkövetett gyermekprostitúció kihasználásának bűntette miatt indult
büntetőeljárás.
A vádirat lényege szerint a vádlott tudomással bírt arról, hogy egy ismerőse
lakásában három olyan kiskorú sértett él, akik megszöktek a
gyermekvédelmi intézetből, majd prostitúciós tevékenységet kezdtek el
folytatni. Ezen tevékenységből származó bevételt átadták a lakás
tulajdonosának. A vádlott 2014. tavaszától 2014. év végéig a fentiekhez
akként nyújtott segítséget, hogy a kiskorú sértetteket napi rendszerességgel
gépkocsijával a város egy távolabbi pontjába fuvarozta, ahol a prostitúciós
tevékenységet ismerősével együtt felügyelte. Esténként elkérték a bevételt,
majd a vádlott visszafuvarozta a lányokat a tartózkodási helyükre. Amikor a
sértetteknek sikerült megszökniük, egyikük ismeretlen helyre távozott, míg
a másik két kiskorú visszament a gyermekvédelmi intézetbe.

Információ:

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

Miskolci Törvényszék
Tiszaújvárosi
Járásbíróság

M.B.S.
vádlott

halálos közúti baleset
gondatlan
okozásának
vétsége

2017. május 8.

08:30

Tiszaújváros,
Templom utca 2.
17.
tárgyalóterem
Folytatja a bizonyítást a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak az
ügyében, akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának
vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirati tényállás szerint a vádlott egy nyerges vontatóból és pótkocsijából
álló járműszerelvényt vezetett, amikor egy szervízút kereszteződésében
jobbra kanyarodott, akként, hogy az áthaladási elsőbbséget nem adta meg
a kijelölt gyalogos átkelőhelyen közlekedő sértetteknek. Egyiküknek egy
hirtelen mozdulattal sikerült elkerülnie a balesetet, azonban a
babakocsiban lévő gyermeken és az azt toló sértetten a vádlott járműjével
áthaladt. A baleset következtében mindketten a helyszínen életüket
veszítették.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

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

Miskolci Törvényszék
Ózdi
Járásbíróság

Ózd, Jászi Oszkár
út 1.

B.E. vádlott
és 1 társa

súlyos
fenyegetéssel
elkövetett
zsarolás
bűntette
és
más
bűncselekmények

2017. május 8.

09:00
óra

Folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottnak
az ügyében, akikkel szemben súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás
bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

V.
tárgyalóterem
A vádirati tényállás alapján a vádlottak a velük azonos településen élő olyan
sértetteknek nyújtottak kölcsönöket, akikről tudták, hogy szorult helyzetben
vannak. A vádlottak ezt kihasználva 50-100%-os kamatokat kötöttek ki rövid
visszafizetési határidővel. Amennyiben a sértettek azt nem tudták
teljesíteni, vagy csak részben fizették meg a kölcsön kért összeget, a
vádlottak megfenyegették őket azzal, hogy „bajok lesznek”, „az egész
családjukat megverik és elüldözik lakásukból”. Egy másik alkalommal a II. r.
vádlott azért, hogy az egyiküket fizetésre bírja, többször megütötte és

testszerte megrugdosta a sértettet.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

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

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
Sz. Zs. és társai

Befolyással
üzérkedés bűntette

2017.05.08.

I/23.

9.30

IV. és V. rendű ukrán állampolgárságú vádlottak I., II. és III. rendű vádlottak
részére több alkalommal adtak át ukrán állampolgárságú személyekre
vonatkozóan kitöltött honosítási kérelmeket, valamint 648.800 euro
készpénzt azért, hogy – megvesztegetve az általuk ismert hivatalos
személyeket - intézzék el, hogy a kérelmezők megkapják a magyar
állampolgárságot. Az ügyben perbeszédek megtartása várható.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 12. számú tárgyalóterem
O. J. L. vádlott
és 2 társa

Az ügy lényege:

Különösen jelentős
mértékű tényleges
vagyoncsökkenést
eredményező
csődbűntett

2017. május 08.

8.15
óra

A vádirat lényege szerint az I.r., II.r. és III.r. vádlottak az Sz. Zrt. igazgatóságának
tagjai voltak. A gazdasági társaság mutatói 2008. évtől egyértelműen romlani
kezdtek, 2009. év elejétől fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került,
majd 2009. év április 18. napján vált fizetésképtelenné tekintettel arra, hogy
egy másik gazdasági társaság felé fennálló 4 millió forintot meghaladó
tartozását nem tudta kielégíteni. A zrt. felszámolását a Szegedi Törvényszék
2010. augusztus hó 13. napján rendelte el.

A zrt. fizetésképtelenné válását túlnyomórészt az idézte elő, hogy a
vádlottak mint igazgatósági tagok egyhangú döntésével 2007. év elejétől
rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az ésszerű
gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a teljes egészében vagy
részben a zrt. tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó és önálló pénzügyi
felelősséggel működő gazdasági társaságoknak, illetve néhány esetben
magánszemélyeknek is. E kölcsönadások valamennyi esetben biztosítékul
lekötött fedezet hiányában történtek, tényleges jogkövetkezmény nélkül a
visszafizetés elmulasztása esetére, több esetben likviditási problémákkal
küzdő társaságok részére úgy, hogy azok a kölcsönadások során már
jelentős összegű tartozást halmoztak fel a zrt.-vel szemben, és ennek
visszafizetésére reális esélyük sem volt. A kölcsönadások jelentős része arra
az időszakra esett, amikor a zrt.-nek már magának is fizetési nehézségei
voltak, majd a kölcsönadások a fizetésképtelenséggel fenyegető
helyzetben, sőt a fizetésképtelenné válást követően is folytatódtak.

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

A felszámolási eljárás során hozzávetőlegesen 6 milliárd 500 millió forint
hitelezői igény került bejelentésre.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben 2017. május 10. napján ugyancsak 8.15 órai
kezdettel tárgyalást tart.

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

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Komáromi Járásbíróság
fszt. 5. tárgyaló

H. R.

Hivatalos személy elleni
erőszak bűntette

2017. május
08. napja

08.00

Az ittas, bódult állapotban lévő vádlott egy garázst próbált meg feltörni oly
módon, hogy a garázson a lakatot harapdálta, a vas ajtót puszta kézzel
szétfeszítette, amelynek következtében a kézfejein vérző sérüléseket
szenvedett.
Két
kiérkező
járőr
a
vádlottat
felszólította
személyazonosságának igazolására, melyet követően a vádlott a járőrökhöz
közelített, támadó pozíciót vett fel és „na gyere te faszszopó” kijelentéssel
azonnal elindult az egyik járőr irányába, majd két lépéssel előtte a kezeivel
ütő, a lábaival rúgó mozdulatokat tett, mely támadást a járőrnek sikerült
elhárítania. Ezt követően a vádlott egy alkalommal, ököllel, a járőrt a bal
szeme fölött érintőlegesen homlokon ütötte, mely következtében a sértett
8 napon belül gyógyuló hámsérüléseket szenvedett. A vádlott az intézkedés
alatt végig agresszív magatartást tanúsított, hörgött, ordított, rúgkapált.

A vádlott elkövetéskori kóros elmeállapota, tudatzavart állapota-mely
kizárta, hogy a cselekménye következményeit felismerje, illetve e
felismerésnek megfelelően cselekedjen- a vádlott önhibájából, szeszes ital,
illetőleg kábító hatású anyag együttes használatának következtében állt elő.

Folytatólagos tárgyalás, szakértő kihallgatása.

Esetlegesen ítélet várható

Információ:

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

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

2017. május 9.
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

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

Emberölés bűntette

I.r. id. B. F.

2017.05.09.

08.30

II.r. ifj. B. F.

2017.05.11.

08.30

1. tárgyalás: tanúkihallgatás, iratismertetés. HA a bizonyítási eljárás befejeződik, akkor
délután vádbeszéd LEHET.
2. tárgyalás: perbeszédek folytatása (ítélethirdetés NEM lesz)
A Debreceni Ítélőtáblánál a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványozta a
perújítást. A vádhatóság szerint „új és perdöntő bizonyítékokat” sikerült
beszerezni a perújítási nyomozás során. A táblabíróság szeptemberben
alaposnak találta az indítványt, így megismételt eljárásra kötelezte a
törvényszéket. A Debreceni Ítélőtábla indoklásában kiemelte, a bíróságnak most
azt kell megállapítania, hogy mennyire helyállóak a beszerzett új bizonyítékok és
megdőlhet-e az a korábbi álláspont, miszerint nem bizonyítható, hogy id. és ifj. B.
F. követte el a bűncselekményt.
Mint ismert, a bűncselekmény még 1999 márciusában történt Újszentmargitán. A
sértettre álmából felriasztva támadtak rá és – a vád szerint betonvassal - olyan
brutálisan bántalmazták, hogy életét vesztette. Másnap egy arra járó vette észre
az udvaron fekvő férfit, orvost azonban már hiába hívott hozzá. A férfi lakóházáról
egy 3.000 forint értékű tetőantenna tűnt el.
A perújítási nyomozás során új tanúk és szakértők kerültek képbe, új tárgyi
bizonyíték került elő, illetve titkos adatszerzés útján is jutott új információ a
nyomozóhatóság birtokába. A Debreceni Törvényszéknek most ezeket az okirati
– szakértői és személyi bizonyítékokat kell górcső alá vennie.
Az ügy kronológiája röviden:

1999. március 4.
Emberölés Újszentmargitán
2000. április
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádiratot nyújtott be id. és ifj. B. F. ellen
társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt a Debreceni
Törvényszékre. Az ügyben a III.r. vádlott id. B. F. felesége, a IV.r. ifj. B. F. élettársa,
őket bűnpártolással vádolta meg az ügyészség.
2002. március
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kihirdeti elsőfokú ítéletét:
I.r. id. B. F. és II.r. ifj. B. F. bűnös társtettesként, nyereségvágyból elkövetett
emberölés bűntettében; III.r. B. F.-Né és IV.r. Á. E. bűnös emberöléssel
kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettében. A büntetések: I.r. 15 év
fegyház, II.r. 13 év fegyház, III.r. 10 hónap börtön 2 évre felfüggesztve, IV.r. 6
hónap börtön 2 évre felfüggesztve.
2003. szeptember
A Szegedi Ítélőtábla másodfokú végzése: hatályon kívül helyezte az elsőfokú
ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot.
2005. január
Id. és ifj. B. F. előzetes fogvatartásból házi őrizetbe kerül. A későbbi (2006)
keresetlevél szerint Id. B. F. 2127 napot, ifj. B. F. 2138 napot töltött előzetesben.
2005. július
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a megismételt elsőfokú eljárásban meghozta
ítéletét, bizonyítottság hiányában felmentette id. és ifj. B. F.-t a társtettesként,
nyereségvágyból elkövetett emberölés, a III. és IV.r. vádlottat pedig a bűnpártolás
vádja alól.
2006. április
A Debreceni Ítélőtábla másodfokú végzése: helybenhagyta a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság felmentő határozatát.
2006. június
Id. és ifj. B. F.polgári pert indított a Magyar Állam ellen. Keresetlevelükben
kártalanítás címén 50-50 millió forintról nyilatkoztak. Az indokok többek között:
az emberi méltóság és a jó hírnév sérelme, lelki megpróbáltatások, elmaradt
jövedelem.
2007. január/február
A felek megegyeztek a kártalanításról, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzésben
rögzítette a megállapodást, miszerint id. B. F. 20 millió, ifj. B. F. 25 millió forint
kártalanítást kaphat.

2012. március
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási nyomozást rendelt el az ügyben,
amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság folytatott le.
2013. július
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítványt nyújtott be a
Debreceni Ítélőtáblára.
2013. szeptember
A Debreceni Ítélőtábla elrendelte a perújítást és a Debreceni Törvényszéket jelölte
ki az eljárás lefolytatására.
Információ:

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

Debreceni Járásbíróság
Arany J. u. 25-31. I/134.
Vádlottak:
B. 272/2017

T. S.

Új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette és más
bűncselekmény

2017.05.09.

13.00

1. tárgyalás

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint T. S. 2015
szeptemberében vásárolt 10 gramm ADB-FUBINACA nevű pszichoaktív anyagot
egy ismeretlen személytől. Úgy tervezte, hogy a kábítószer egy részét elfogyasztja,
másik részét pedig értékesíti.
Szeptember 5-én este hívta fel őt D.F., akivel később egy belvárosi nonstop
élelmiszerbolt előtt találkoztak. A férfi csaknem 3 gramm kábítószert vásárolt a
vádlottól, amellyel barátaihoz ment, hogy közösen fogyasszák el a kábítószert. A
négy barát azonban a pszichoaktív anyag felszívása után nem sokkal rosszul lett,
majd mindannyian eszméletüket vesztették. Az Országos Mentőszolgálat másnap
kora reggel értesítette a rendőrséget arról, hogy egy férfi meghalt, három másikat

pedig a DEOEC sürgősségi osztályára szállítottak. A férfi egyértelműen az ADBFUBINACA által okozott mérgezésbe halt bele - áll a vádiratban.
T. S.-hoz akkor este egy másik vevő hívása is befutott. P.I.-nek ugyanott - Debrecen
belvárosában -, 10 ezer forint értékben adott el a pszichoaktív anyagból. A vevő
két barátjával a Déry téren találkozott, ahol a frissen vásárolt kábítószer egy részét
közösen elfogyasztották. Nem sokkal később mindhárom fogyasztó rosszul lett,
ketten eszméletüket vesztették. Az OMSZ őket is a DEOEC sürgősségi osztályára
vitte be, ketten életveszélyes állapotba kerültek a drogtól - írja a vád.
Az ügyészség szerint a vádlott és az ügy többi szereplője is rendszeresen
kábítószerezett, már a vádbeli napot megelőzően is.
T. S.-t másnap délelőtt fogták el otthonában a rendőrök, ahol a házkutatás során
több kannabisszal és más kábítószerrel szennyezett eszközt, illetve kisebb
mennyiségű kábítószert is lefoglaltak.
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. II. emelet 36.
T. Cs. és 10 társa

csalás bűntette

2017. május 9.

9.00

további
információ

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

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

F. T. és 11 társa
további

adócsalás bűntette

2017. május 9.

8.30

A vádirat szerint 1995 és 2010 között az I. rendű vádlott több gazdasági

információ

társaságból álló cégcsoportot alakított és működtettet, melyeknek gazdasági
vezetését a II. rendű vádlott végezte. A cégcsoportban a névleges tisztségviselők
az I. rendű vádlott családtagjai rokonai voltak, akik nem rendelkeztek valós
információval a cégek működéséről. A III. és IV. rendű vádlott 2005 és 2010 között
szintén az egész ország területére kiterjedő fiktív számlák kiállítását végző
bűnözői csoportot működtetett, melynek az volt a célja, hogy tényleges gazdasági
tevékenységet nem végző belföldi és külföldi gazdasági társaságok beiktatásával,
színlelt szerződéssel és azt alátámasztó valótlan tartalmú okiratokkal, jól
prosperáló cégek adófizetési kötelezettségeit jogosulatlanul csökkentsék, jutalék
ellenében. Az ügyészség az I. rendű vádlottat többek között 2 rendbeli
adóbevételt különösen nagymértékben csökkentő, közvetett tettesként
folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntettével és más bűncselekményekkel
vádolja. Az ügynek 12 vádlottja van.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 38.
dr. K. B. Gy. és 3 társa

sikkasztás
bűntette

2017. május 9.

9.00

további
információ

A vád szerint a 2002-től 2008-ig tartó időszakban dr. K. B. Gy. I. rendű vádlott több
olyan szerződést kötött az érdekeltségébe tartozó más gazdasági társaságokkal,
illetve egyéb személyekkel, amelynek vonatkozásában a MÁV ÁBE-vel szemben
fennálló vagyonkezelői kötelezettségét megszegte. A vád szerint az I. rendű
vádlott Sz. Gy. II. rendű vádlott és K. M. III. rendű vádlott bűnsegédletével
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hűtlen
kezelés, valamint a különösen nagy értékre elkövetett sikkasztás bűntettét
követte el.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás 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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
vádlott Z.J.

fszt. 25. tárgyaló
ügy emberölés
bűntette

időpont 2017. május
9. 8-30 óra

Folytatódik az 1999-ben elkövetett emberöléssel vádolt férfi
tárgyalása

A vádirati lényege szerint a vádlott 1999. szeptember 15. napján a
kecskeméti MÁV állomásról -ismeretlen okkal – elcsalt egy nőt egy kietlen
területre, ahol megerőszakolta, majd – a felelősségre vonás elkerülése
miatt – megölte.
A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik, ítélethirdetés nem lesz.
A vádlott a tárgyaláson vallomást nem tett.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Járásbíróság
Miskolc, Dózsa
György út 4.
I. em. 124.
tárgyalóterem

H. T. vádlott
és 2 társa

csoportosan
elkövetett
kifosztás bűntette
és
más
bűncselekmények

2017. május 9.

08:00
óra

A vádirat ismertetésével kezdi meg a tárgyalást a Miskolci Járásbíróság
azoknak a vádlottaknak az ügyében, akiket csoportosan elkövetett kifosztás
bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádol az ügyészség.
A vádirat szerint a terheltek azzal a szándékkal jelentek meg a sértettek
házánál, hogy az idős korú sértettek állapotát kihasználva pénzt vegyenek
el tőlük. Módszerük az volt, hogy valótlan indokokra hivatkozással
bementek a házakba, az I. r. vádlott arra kérte a sértetteket, hogy váltsanak
fel készpénzt, majd társaik elterelték figyelmüket, hogy eltudják venni a
sértettek pénzét.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.

Információ:

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

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Járásbíróság
Dózsa György u.
4.

P.G. és
társa

2

közokirat-hamisítás
bűntette
és
bűncselekmények

2017. május 9.

09:30 óra

más

A bizonyítási eljárás folytatódik a nyíregyházi ügyvéddel és két társával
szemben közokirat-hamisítás bűntette és más bűncselekmények miatt

fszt. 26.
tárgyalóterem

indult büntetőügyben.
A vádirat lényege szerint 2011. évben a P.G. I. r. vádlott által vezetett
társaság fiktív üzletrész értékesítést az ügyvéd vádlott bonyolította, a
szerződést ő szerkesztette és nyújtotta be a cégbíróságra. A bíróság a
szerződés alapján az ukrán illetőségű II. r. vádlottat a társaság
ügyvezetőjeként a cégnyilvántartásba bejegyezte.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
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

Információ:

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
B. R. és 14 társa

Emberrablás bűntette

2017.05.09.

Fsz. 7.

10.00
A sértett – III. és IV. r. vádlott közreműködésével – megvásárolta az I. r. vádlott
érdekeltségébe tartozó céget, majd a cég számlájáról 17,5 millió Ft-ot saját
bankszámlájára utalt át, s ezt követően budapesti lakóhelyét elhagyta, a
vádlottak számára elérhetetlenné vált. I. r. vádlott elhatározta, hogy a sértettet
elfogják, ennek érdekében megkérte II. r. vádlottat, hogy az elfogást szervezze
meg. A kivitelezésbe bevonta a többi vádlottat is, akik 2015. január 9-én egy
vásárosnaményi parkolóban a sértettet megragadták, és autójukba erővel
betuszkolták. Elvették a sértett táskáját, benne 230.000 Ft készpénzét,
telefonját, igazolványait, közben a sértett fejét lenyomva tartották,
mozgásában akadályozták. A vádlottak a sértettet Budapestre szállították,
ahol egy hotelben őrizték 24 órás váltásban. VI. r. vádlott a sértett
igazolványait, bankkártyáját elégette. A sértettet 2015. január 12-én a
rendőrség szabadította ki. Az ügyben ítélethirdetés várható.

Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 16. tárgyalóterem
10.B.252/2016
M. G.

halálos közúti baleset
okozásának vétsége

2017. 05.09.

8.30

A vádirat szerint röviden: A vádlott 2015. november 23-án délelőtt, az általa
vezetett, de élettársa tulajdonában álló személygépkocsival Pécsett, ahol az
Esztergár Lajos utcában a dr. Veress Endre út irányába haladva –
figyelmetlensége miatt - nem vette észre a neki balról jobbra, az úttesten
keresztben, gyalogosan áthaladó sértettet és a 40-45 km/h sebességgel
haladó gépkocsijának első részével, a sértettet elütötte. A sértett a
motorháztetőről lecsúszva az útburkolaton nyerte el nyugalmi helyzetét. A
sértett a baleset során elszenvedett súlyos sérülések következtében,
kórházba szállítását követően, 2015. november 30-án hunyt el.
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.) I. em. 32. tárgyalóterem
4.B.764/2016
O. S.

személyi szabadság
megsértésének bűntette
és más bűncselekmény

2017. 05.09.

13.00

A vád szerint röviden: A vádlott férfi 2016. áprilisában előzetes
letartóztatását töltötte a Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
egyik zárkájában, három másik fogvatartott társaságában. Amikor két
zárkatársuk 2016. április 8-án, 13.00 óra körüli időben lement sétára, a
vádlott minden ok és előzmény nélkül test szerte – fején és mellkasán,
valamint ágyékánál – ütlegelni kezdte az ottmaradt sértettet, aki ugyan
védekezett az ütésekkel szemben, de nem viszonozta azokat. A sértett a
vádlott elől a zárkában lévő mellékhelyiségbe menekült, de a vádlott ott is
többször megütötte.
Amikor a sértett a mellékhelyiségben tartózkodott, a vádlott odaállt annak
kifelé nyíló ajtaja elé, azt befelé nyomva a sértettet nem engedte ki. A
sértett kérte, hogy engedje ki, de a vádlott ennek nem tett eleget.

Eközben a szolgálatot teljesítő bv. őr észlelte a vádlott zárkájából kiszűrődő
hangokat, odament, és a betekintő nyíláson keresztül látta, hogy a vádlott
a sértett irányába lendíti a kezét. Amikor a bv. őr belépett a zárkába, a
vádlott már a mosdó ajtajának támaszkodott, a bv. őr felszólítására
hagyott fel cselekményével.

A sértett a történtek során, test szerte nyolc napon belül gyógyuló, könnyű
sérüléseket szenvedett.

A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz.
6-os tárgyaló
Fk. B.K. és 4 társa

életveszélyt okozó
testi sértés bűntette és
más bűncselekmények

2017. május 9.

08:00

2015. október 11. napján a délutáni órákban fk. B. K. I. rendű vádlott és
barátnője fk. N. Zs. Dorogon egy parkban találkoztak hajléktalan
sértettekkel, akikkel beszélgetni kezdtek. Eközben az egyik sértett, fk. N. Zs.
combjára tette a kezét. Ezen I. rendű vádlott felháborodott, vitába
keveredett B.Z. sértettel, majd a barátnőjével együtt távozott a parkból. Ezt
követően I. r. vádlott és fk. N.Zs. összetalálkozott fk. II. rendű, fk. III. rendű,
fk. IV. rendű és fk. V. rendű vádlottal. I. rendű vádlott elmesélte nekik a
délután történteket, ezután megbeszélték, hogy az általuk ismert
szálláshelyükön felkeresik a három hajléktalan személyt és megverik őket.
Ebben valamennyien egyetértettek.
Október 11-én a késő esti órákban, éjszakai sötétségben a vádlottak, fk.
N.Zs., valamint az útközben hozzájuk csatlakozott szlovák állampolgárságú
P.V. elindultak a hajléktalan sértettek lakóhelye felé. A MÁV házban a
sértettek a földre tett szivacs matracaikon aludtak. Odaérve I. r. vádlott
megzörgette az ajtót, bekiabált, de a sértettek erre nem ébredtek fel. Ezután
a vádlottak dörömbölni kezdtek az ajtón, majd fk. II. rendű vádlott egy
rúgással az ajtót beszakította, és mind az öt vádlott bement a házba, és az
éjszakai sötétségben az ébredezni kezdő sértetteket mindhárman ököllel

ütlegelni és rugdosni kezdték. A sértetteket álmukból ébredve érte a
támadás, menekülni, védekezni, visszaütni esélyük sem volt.

A vádlottak bántalmazása következtében az egyik sértett tüdejében nagy
kiterjedésű mellűri levegőgyülem keletkezett,valamint az orrcsont
elmozdulás nélküli többszörös törését szenvedte el. A mellűri levegőgyülem
közvetlenül életet veszélyeztető állapot, szakszerű orvosi segítség nélkül a
sértett halála következett volna be. A másik sértett a vádlottak
bántalmazása következtében 8 napon túl gyógyuló orrcsonttörtést, a
szemöldök, az arc, az orr horzsolásos, hámfosztásos sérüléseit szenvedte
el. A harmadik sértett jobb szem alatt bőralatti bevérzést, mindkét térd
hámsérülését szenvedte el, amely sérülések tényleges gyógytartama 8
napon belüli, azonban a behatások helye, ereje, módja 8 napon túl gyógyuló
szemsérülés reális lehetősége miatt alkalmas volt 8 napon túl gyógyuló
sérülés okozására.
Esetlegesen ítélet várható
Információ:

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

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

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK
Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Vár u. 19.
fsz. 23. sz. tárgyaló
F. Gy.

Önbíráskodás bűntette
és más
bűncselekmények

2017. május 9.

09:00
óra

Bf.882/2016.

2015. október 11. napján a délutáni órákban fk. B. K. I. rendű vádlott és
barátnője fk. N. Zs. Dorogon egy parkban találkoztak hajléktalan
sértettekkel, akikkel beszélgetni kezdtek. Eközben az egyik sértett, fk. N. Zs.
combjára tette a kezét. Ezen I. rendű vádlott felháborodott, vitába
keveredett B.Z. sértettel, majd a barátnőjével együtt távozott a parkból. Ezt
követően I. r. vádlott és fk. N.Zs. összetalálkozott fk. II. rendű, fk. III. rendű,
fk. IV. rendű és fk. V. rendű vádlottal. I. rendű vádlott elmesélte nekik a
délután történteket, ezután megbeszélték, hogy az általuk ismert
szálláshelyükön felkeresik a három hajléktalan személyt és megverik őket.
Ebben valamennyien egyetértettek.
Október 11-én a késő esti órákban, éjszakai sötétségben a vádlottak, fk.
N.Zs., valamint az útközben hozzájuk csatlakozott szlovák állampolgárságú
P.V. elindultak a hajléktalan sértettek lakóhelye felé. A MÁV házban a
sértettek a földre tett szivacs matracaikon aludtak. Odaérve I. r. vádlott
megzörgette az ajtót, bekiabált, de a sértettek erre nem ébredtek fel. Ezután
a vádlottak dörömbölni kezdtek az ajtón, majd fk. II. rendű vádlott egy
rúgással az ajtót beszakította, és mind az öt vádlott bement a házba, és az
éjszakai sötétségben az ébredezni kezdő sértetteket mindhárman ököllel
ütlegelni és rugdosni kezdték. A sértetteket álmukból ébredve érte a
támadás, menekülni, védekezni, visszaütni esélyük sem volt.

A vádlottak bántalmazása következtében az egyik sértett tüdejében nagy
kiterjedésű mellűri levegőgyülem keletkezett,valamint az orrcsont
elmozdulás nélküli többszörös törését szenvedte el. A mellűri levegőgyülem
közvetlenül életet veszélyeztető állapot, szakszerű orvosi segítség nélkül a
sértett halála következett volna be. A másik sértett a vádlottak
bántalmazása következtében 8 napon túl gyógyuló orrcsonttörtést, a
szemöldök, az arc, az orr horzsolásos, hámfosztásos sérüléseit szenvedte
el. A harmadik sértett jobb szem alatt bőralatti bevérzést, mindkét térd
hámsérülését szenvedte el, amely sérülések tényleges gyógytartama 8
napon belüli, azonban a behatások helye, ereje, módja 8 napon túl gyógyuló
szemsérülés reális lehetősége miatt alkalmas volt 8 napon túl gyógyuló
sérülés okozására.
Esetlegesen ítélet várható
Információ:

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

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

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK

Zalaegerszegi Törvényszék
Zalaegerszeg, Várkör 2.
B.P.

Szexuális kényszerítés

2017. 05.09.

13.00

bűntette
Az ügy első tárgyalása 2017. április 20-án volt.
A sértett 18 év alatti volt az elkövetés idején.
Ítélethirdetésre napolt ügy, csak rendelkező rész kihirdetése
nyilvános.
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

Nagykanizsai Járásbíróság
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
V. N.

Csalás bűntette

2017.05.9.

13.15

A vád szerint a vádlott 2014 decembere és 2015 márciusa között több
sértettet is megtévesztve tőlük pénzt kért kölcsön különböző ürüggyel.
Három sértettől nagyobb, azok ismerősétől, családtagjaitól kisebb
összegeket kért, amelyeknek csak egy kisebb részét adta vissza.

Információ:

Érték: cca. 4 millió forint
dr. Beznicza Árpád
sajtószóvivő
0630/902-4360
BezniczaA@zalaegerszegit.birosag.hu
Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit
sajtószóvivő

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

Keszthelyi Járásbíróság
Keszthely, Georgikon u. 16.
V.R. és 2

Lopás bűntette

2017. 05.09.

9.00

társa

A vád szerint a vádlottak 2016 áprilisa és 2016 júliusa között több zalai
településen követtek el bűncselekményeket, az abból szerzett
értéktárgyakat pedig továbbértékesítették. Volt olyan ingatlan
ahonnan pár 10 ezer forint értékben loptak szerszámokat, de olyan is,
ahonnét közel 10 milliós zsákmánnyal távoztak.

Érték: cca: 15 millió forint.
Információ:

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

2017. május 10.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Fővárosi Ítélőtábla
N. M. + 7 fő

Életveszélyt okozó testi
sértés

2017.05.10.

09:30

A megismételt eljárásban első fokon eljárt Balassagyarmati Törvényszék
2016 szeptemberében Fk. N. M. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett
testi sértés bűntette, társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének
kísérlete 2 rb. társtettesként elkövetett rongálás vétsége, társtettesként
elkövetett magánlaksértés bűntette és társtettesként elkövetett
garázdaság bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre ítélte, melynek
végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. A bíróság megállapította,
hogy a próbaidő alatt a fiatalkorú vádlott pártfogó felügyelet alatt áll. N.
L. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett testi sértés bűntette,
társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete 2 rb.
társtettesként elkövetett rongálás vétsége, társtettesként elkövetett
magánlaksértés bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és
társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt 1 év 6 hónap
börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre
felfüggesztette. N. Lné III.r. vádlottat társtettesként elkövetett testi sértés
bűntette, társtettesként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete 2 rb.
társtettesként elkövetett rongálás vétsége, társtettesként elkövetett
magánlaksértés bűntette, kiskorú veszélyeztetésének bűntette és
társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt 1 év 6 hónap
börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre
felfüggesztette. N. R. IV.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett testi sértés
bűntette, bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete,
társtettesként elkövetett rongálás vétsége, társtettesként elkövetett
rongálás bűntette társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és
társtettesként elkövetett garázdaság bűntette miatt 225.000.-Ft.
pénzbüntetésre ítélte. V.r. vádlott időközben elhunyt. N. Gy. VI.r., N. Z.
VII.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntette,
bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete, társtettesként
elkövetett rongálás vétsége, társtettesként elkövetett rongálás bűntette
társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és társtettesként
elkövetett garázdaság bűntette miatt 160.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte.
N. Zné VIII.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntette,
bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete, társtettesként
elkövetett rongálás vétsége, társtettesként elkövetett rongálás bűntette
társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és társtettesként
elkövetett garázdaság bűntette miatt 100.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte.
D. Bné IX.r. vádlottat elkövetett testi sértés bűntette, bűnsegédként
elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete, társtettesként elkövetett
rongálás vétsége, társtettesként elkövetett rongálás bűntette
társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és társtettesként
elkövetett garázdaság bűntette miatt 225.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte.
D. B. X.r. vádlottat társtettesként elkövetett testi sértés bűntette,
bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete, társtettesként
elkövetett rongálás vétsége, társtettesként elkövetett rongálás bűntette
társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és társtettesként
elkövetett garázdaság bűntette miatt 250.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte.
Fk. B. M. XI.r. vádlottat társtettesként elkövetett testi sértés bűntette,
bűnsegédként elkövetett testi sértés bűntettének kísérlete, társtettesként

elkövetett rongálás vétsége, társtettesként elkövetett rongálás bűntette
társtettesként elkövetett magánlaksértés bűntette és társtettesként
elkövetett garázdaság bűntette miatt 2 évre próbára bocsátotta. A
fiatalkorú vádlott a próbaidő alatt pártfogó felügyelet alatt áll. Az ítélet
ellen I.-VIII.r vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. IX-X-XI.r.
vádlottak büntetése jogerőre emelkedett. A bíróság által megállapított
tényállás szerint 2007 szeptemberét megelőzően P. J. családja és az N.
család egy tagja között egy közlekedési baleset folytán elszámolási vita
keletkezett, ami tettlegességig fajult. Ekkor a P. család férfi tagjai
összeverekedtek a N. család néhány tagjával. Ez alkalommal N. család
maradt alul, de megfenyegették P. családot, hogy még nincs vége a
dolognak. 2007 szeptemberében az N. család elhatározta, hogy elégtételt
vesznek az őket ért sérelem miatt. Összegyűjtötték a rokonságukat, így az
I-II-III.r. vádlotthoz csatlakoztak IV-XI.r. vádlottak és az ügy során
ismeretlenül maradt személyek. Egy este Salgótarjánban több autóval,
baseballütövel és vascsővel felfegyverkezve, megjelentek P. J. házánál. A
házban 4 felnőtt és egy 2 éves gyermek tartózkodott. Miután a nők az
emeleten bezárkóztak, ezzel egy időben a vádlottak a ház bejárati
ajtajához értek és azt betörve, benyomva benyomultak a családi házba.
Akit bent találtak bántalmazták, a lakást, a berendezési tárgyakat
megrongálták. Ezt követően elhagyták a házat elhagyták, azonban a ház
előtt parkoló P. J. által kölcsönbe kapott autót megrongálták. Az utcán
történő rongálás alkalmas volt arra, hogy az ott lakókban
megbotránkozást, riadalmat keltsen. A vádlottak a családi házban
csaknem 123.000.-Ft, a gépkocsiban pedig mintegy 290.000.-Ft kárt
okoztak. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA
Győri Ítélőtábla
fszt. I. számú tárgyalóterem
R.K.I. vádlott

Tizennegyedik
életévét be nem
töltött személy
sérelmére
elkövetett
emberölés bűntette

2017.05.10.

9.00

Nyilvános ülés, határozathirdetés várható
Az elsőfokon eljárt Tatabányai Törvényszék a következő tényállást
állapította meg:
A vádlottnak (1977) a férjével kilenc közös gyermeke született. A férj
nemzetközi gépjárművezetőként dolgozott, rendszeresen hosszabb időre
távol volt. A vádlott magatartása a harmadik terhességétől megváltozott,
férje, családja, környezete előtt titkolta a terhességeit. A vádlott 2003-ban
is teherbe esett, mely tényt sikerrel titkolta el a családja elől,
terhesgondozásra sem járt. 2003. október 13-án éjjel a vádlott hasi
fájdalmakra és vérzésre ébredt, majd megindult a szülés, és megszülte
életképes fiú gyermekét. A szomszédos ágyról levette a lepedőt, az
újszülöttet abba belefogta, magához szorította 20 percig, és csecsemőjét
megfojtotta. A vádlott gyermekei semmit nem észleltek. A csecsemő
becsavart holttestét egy reklámtáskában egy bokor alá rejtette, majd a
szülés nyomait eltakarította. Az újszülött koraszülött volt, azonban
fejlődési rendellenességben nem szenvedett.
A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat tizennegyedik
életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette
miatt 7 év fegyházbüntetésre és 7 év közügyekről eltiltásra ítélte. A
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a büntetés
kétharmad részének kitöltését követő nap.
Az ítélet ellen a védő elsődlegesen a minősítés megváltoztatása, gondatlan
emberölés vétségének megállapítása, másodlagosan enyhítés végett
jelentett be fellebbezést.
Információ:

Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

további
információ

szexuális erőszak
bűntette és
más bűncselekmények

2017. május 10.

8.30

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

bűntette, súlyos testi sértés kísérletének bűntette és más bűncselekmények
elkövetésével vádolja.
A tárgyalási napon szakértők meghallgatásával folytatódik a bizonyítási
eljárás.
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. II. emelet 212.
S. I. L.

erőszakos közösülés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. május 10.

8.30

további
információ

A vád szerint S. I. L. vádlott évek alatt több alkalommal, többféle módon
bántalmazta feleségét, annak terhessége ideje alatt, majd később kiskorú
gyermekük jelenlétében is. A külföldön tartózkodó házaspár kapcsolatuk
megmentése céljából a vádlott javaslatára Bora Borára utazott. S. I. L. a szigetre
érve ismét erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, a sértett és a közös
gyermekük útlevelét elrejtette, így nem tudták elhagyni az országot. Ugyanakkor
ott tartózkodásuk tovább folytatta a sértett bántalmazását közös kiskorú
gyermekük előtt, a sértettel rendszeresen megalázó módon bánt. Az ügyészség a
vádlottat többek között erőszakos közösülés bűntettével, személyi szabadság
megsértésének bűntettével, kiskorú veszélyeztetésével és közokirattal visszaélés
bűntettével vádolja.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK
Gyulai Járásbíróság 6.B.56/2017. számú büntetőügy

H. I.
vádlott

Folytatólagosan, súlyos
fenyegetéssel elkövetett
zsarolás bűntettének
kísérlete

Első tárgyalás

Tárgyalás
időpontja:
2017. május 10.

08 óra 30
perc

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a társasházi lakásban élő vádlott
elmaradt a közös költség fizetésével. A társasház közösség végrehajtást
kezdeményezett vele szemben, és 2015 januárjától a tartozás összegét
letiltották a nyugdíjából. Amikor a vádlott összetalálkozott a közös képviselő
sértettel, kérdőre vonta a letiltás miatt, és követelte, hogy a sértett a
nyugdíjából levont közel százezer forintot fizesse vissza a részére. Eközben
megragadta és ütlegelte a sértettet, aki az egyik szomszéd lakásában kért
menedéket. A vádlott az ezt követő hónapokban többször fenyegette meg a
sértettet, hogy megvereti, megöleti őt és családtagjait, ha nem kapja vissza a
pénzét.
Információ

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

Békéscsabai Járásbíróság 13.B.34/2017. számú büntetőügy

M. T.
vádlott
és társai

Környezetkárosítás
bűntette és más
bűncselekmények

Tárgyalás
időpontja:

08 óra 30 perc

2017. május 10.

Első tárgyalás
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott megállapodott a II.
r. vádlottal abban, hogy az I. r. vádlott által bérelt gerendási tanyán használt
mezőgazdasági fóliát fognak letárolni. A III. r. vádlott mezőgazdasági
tevékenységet végzett, és a II. r. vádlottal megegyezett a dinnyetermesztéshez
használt fóliája elszállíttatásáról. Ennek érdekében a II. r. vádlott megkérte
ismerősét, a IV. r. vádlottat, hogy a hulladékot pótkocsis járművével szállítsa el a
III. r. vádlott által művelt földterületről az I. r. vádlott tanyájára. A vádlottak a
tanyára összesen 130 tonna fóliahulladékot szállítottak és tároltak le, melynek
kezelése és gyűjtése egyrészt engedélyhez kötött, másrészt nem megfelelő
tárolása jelentős mértékben szennyezi az élővilágot.
Információ

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

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. I. emelet 118.
testi sértés bűntettének
kísérlete

N.H.

V.10.

8.30

A 23 éves vádlott 2015 decemberében ittas állapotban a sértettre támadt, őt
több alkalommal is megütötte, majd ezt követően egy 7,2 cm
pengehosszúságú késsel annak nyaka irányba szúrt. Miután a sértett a kés
pengéjét meg tudta fogni és azt eltörni, a vádlott egy másik egy 13,5 cm
pengehosszúsági kést vett magához, mellyel ugyancsak a sértett nyaka
irányába szúrt, mellyel a védekezés ellenére sikerült sérülést okoznia. Miután
a sértettnek sikerült ezt a kést is elvenni a vádlottól, az egy kétágú húsvillát
vett magához és azzal négy alkalommal megszúrta a sértett hátát.
Folytatólagos tárgyalás.
Információ:

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

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Vádlott V.I.T. és társa

133. tárgyaló
ügy állatkínzás bűntette

időpont
2017. május 10.
8-30

Kezdődik a Cane corso kutyás ügy
A vádirat szerint a vádlottak -élettársak – összesen 8 Cane corso fajtájú kutyát
tartottak a házuk udvarán.
A kutyák ellátásáról (élelmezés, itatás) nem gondoskodtak, számukra fedett,
védett helyet sem biztosítottak. Ennek következtében egy kutya elpusztult,
azonban társaira is ugyanez a sors várt volna, amennyiben a szomszédok nem
kérik az önkormányzat segítségét.
Az ügyészség felfüggesztett börtön kiszabását indítványozza.
A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
vádlott SZ.Z.

fszt. 27. tárgyaló
ügy emberölés
bűntette

időpont 2017. május
10. 8-30 óra

Folytatódik a szomszédja fejbe lövésével vádolt, korábban
emberölés bűntette miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre
ítélt vádlott büntetőpere
A vádirati lényege szerint a vádlott és a vele jó viszonyban lévő sértett
között vita alakult ki, mert a sértett a tulajdonában álló földterületet nem
kívánta eladni a vádlottnak.
A vádlott emiatt indulatba jött és a sértettet egy-másfél méter
távolságból, hátulról tarkó tájékon fejbe lőtte. A lövés következtében a
sértett elesett, de eszméletét nem vesztette el, ugyanakkor az
előzményekre nem emlékezett, magát rosszul érezte.
A történtek után a vádlott és a sértett testvére a sértettet közösen az
orvosi ügyeletre szállították. A sértett az orvosi ellátás eredményeként
életben maradt. A sértett sérülésének tényleges gyógytartama hat hónap
volt, azonban a vádlott cselekményével maradandó fogyatékosságot és
súlyos egészségromlást idézett elő a sértett egészségi állapotában. A
vádlottat az 1980-as években emberölés bűntette miatt életfogytig tartó
szabadságvesztés büntetésre ítélték, melyből feltételesen szabadult.
A tárgyalás tanúk kihallgatásával folytatódik, ítélethirdetés nem lesz.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Járásbíróság

Miskolc, Dózsa
György út 4.
fszt. 12.
tárgyalóterem

K.J. vádlott

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

2017. május 10.

11:00

Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel szemben más akaratnyilvánításra képtelen állapotát felhasználva
elkövetett szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt
vádat az ügyészség.

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő vádlott az éjjeli órákban bement a
sértett és barátja kulcsra nem zárt családi házába, akik akkor a
hálószobában aludtak. A vádlott a sértett mellé feküdt az ágyba, majd nemi

szervét a kezébe helyezte. Amikor a sértett felébredt, kiabálni kezdett, mire
a sértett barátja kizavarta a házból a vádlottat. A sértett miután elmesélte a
történteket a barátjának, ideges lett, és követte a vádlottat. Amikor utána
kiabált, hogy „takarodjon”, a vádlott egy 12 cm pengehosszúságú kést vett
elő, és azzal fenyegetőzött. Ezt követően a sértett közölte a vádlottal, hogy
kihívja a rendőrséget, mire a terhelt távozott a helyszínről.
A bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:

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

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék
Miskolc
Dózsa György u.
4. szám
I/112. számú
tárgyalóterem

Információ:

személyhez fűződő jogok
2017. május 13:00
megsértésének megállapítása
hó 10.
óra
és jogkövetkezményei
A Miskolci Törvényszék a tanúk meghallgatásával folytatja a bizonyítási
eljárást abban a polgári perben, melynek tárgya személyhez fűződő jog
megsértésének megállapítása. A per I.r. felperese hangfelvételek
kiadásával, könnyűzenei tehetségek felkarolásával és menedzselésével
foglalkozó gazdasági társaság, míg II.r. felperes ezen cégnek a személyesen
közreműködő tagja, az alperes korábbi menedzsere. A kereseti
kérelmükben felperesek kérik annak megállapítását, hogy az énekes
foglalkozású alperes több nyilatkozatában megsértette jó hírnevüket és
becsületüket.
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

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

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

2017. május 3.,
10., 15., 17., 24.

Fsz. 13.

2015. február 25-én a vádlott élettársával, a sértettel együtt a vádlott
édesanyjához utazott autóval, ahol a vádlott megkérte az édesanyját, hogy
menjen el otthonról, így az épületben csak a vádlott és a sértett tartózkodott.
A vádlott az ingatlanban egy konyhakéssel a sértett torka irányába szúrt, aki

Információ:

védekezés közben ráfogott a kés pengéjére. Dulakodás közben a vádlott
megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett mindkét
kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt. A vádlott ezt követően egy balta
tompa végével a vérző sértett fejére ütött. A vádlott által okozott sérülések
a sértett közvetlen életveszélyes állapotát idézték elő, idejekorán érkező
szakszerű egészségügyi ellátás nélkül a sértett halálához vezettek volna.
A törvényszék a vádirat ismertetésével és a vádlott kihallgatásával kezdi meg
a bizonyítási eljárást.
Dr. Toma Attila
sajtószóvivő
30/380-6786
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 33. tárgyalóterem
17.B.664/2016

S. I. és 5 társa

gazdálkodó szervezet
részére vagy érdekében
tevékenységet végző,
önálló intézkedésre
jogosult személyként,
folytatólagosan és
üzletszerűen elkövetett
vesztegetés elfogadásának
bűntette

2017. 05.10.

9.00

A vádirat szerint röviden: Az I. r. vádlott, egy ismert hazai húsipari Zrt.
alkalmazásában dolgozott, feladatai közé tartozott az élőállat
szállításokkal kapcsolatos fuvarmegbízások egyeztetése a fuvarozásokat
végző vállalkozókkal, gazdasági társaságokkal, melyek kapcsán, az egyes
fuvarmegbízásokkal kapcsolatban önálló döntési joggal rendelkezett. Az
I.r. vádlottnak a fuvarmegbízásokat az érvényes szerződések és a
gazdaságossági szempontok, valamint a fuvarozók szabad kapacitása
alapján kellett elosztania.
A II. r., III. r., IV. r., V. r. és VI. r. vádlottak személyesen, illetve
vállalkozásaikkal a húsipari Zrt.-vel fuvarozási szerződéses jogviszonyban
álltak.
2010 végén, az I.r. vádlott elhatározta, hogy a fuvarozási megbízásokat
nem a gazdasági szempontok alapján fogja a fuvarozók között elosztani,
hanem annak érdekében, hogy rendszeres haszonra tegyen szert a
fuvarozóktól pénzt fog kérni, hogy őket nagyobb haszonnal elvégezhető
fuvarhoz juttassa.

Ezt követően 2011 év elejétől 2015 decemberéig az I. r. vádlott vendéglátó
ipari egységekben, benzinkutakon megbeszélt találkozók alkalmával, havi
rendszerességgel 50-100.000 forint közötti összegeket vett át a
fuvarozóktól, illetve megbeszélés alapján utaltatott bankszámlájára a jobb
fuvarmegbízások érdekében, melyeket kötelezettségét megszegve
biztosított.

Információ:

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

Pécsi Törvényszék (Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
12.B.92/2016
B. I.

több emberen és 14.
életévét be nem töltött
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete és
más bűncselekmények

2017. 05.10.

11.30

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi 2015. szeptemberében költözött a
felnőtt korú sértettel és annak 14. év alatti lányával egy házba.
Együttélésük alatt a vádlott többször bántalmazta a sértettet, ezért a
sértett szeptember hónap közepén édesanyjához költözött, a lányával
együtt. 2015. szeptember 16-án a vádlott megjelent a sértett anyjának
házánál, majd kis idő múlva a sértett, az édesanyja és a kisgyermek a
vádlott házához ment, hogy elhozzák ottmaradt ruháikat.
A házban a vádlott indulatos állapotba került, és amikor a házból a sértett,
a sértett édesanyja és a kisgyermek kifelé indultak, kést vett magához, volt
élettársát lefogta, kést szorított a nyakához. A sértett védekezett, a
dulakodást az édesanyja is észlelte, lánya segítségére sietett, ezért a
vádlott őt is megtámadta. A vádlott a késsel a sértett anyja felé szúrt, aki
védekezésképpen megfogta a kés pengéjét, azonban a vádlott
cselekményével nem hagyott fel, az édesanya felkarjába és hasába szúrt,
nyakát megvágta. A kisgyermek látta a történteket, a nagyanyjához próbált
futni, a vádlott elkapta őt, és a gyermek nyakát két helyen megvágta. Ez
után a vádlott élettársát karjánál fogva húzni kezdte, aki könyörgött a
vádlottnak, hogy sérült gyermekét had vihesse magával. Ennek a vádlott
eleget tett. A vádlott a közeli kukoricatábláig húzta magával a sértettet,
majd telefonon felhívta testvérét, aki rábeszélte, hogy engedje el az

élettársát és a gyermeket. A sérült édesanya a bántalmazást követően ki
tudott menni az utcára és ott segítséget kért az arra járóktól.
A vádlott, miután elengedte sérült élettársát és annak gyermekét,
megszökött. Felkutatása közel egy hónap múlva vezetett eredményre, egy
általa kialakított erdei rejtekhelyen fogták el, lakóhelye külterületén.
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. tárgyalóterem
12.B.333/2016
P. GY.

életveszélyt okozó
testi sértés bűntette

2017. 05.10.

13.00

A vádirat szerint röviden: 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.

Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 33. tárgyalóterem

17.B.842/2016
G.J.

iparjogvédelmi jogok
megsértésének vétsége

2017. 05.10.

13.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott 2016. január 24. előtt Budapesten, a
Józsefvárosi piacon ismeretlen török személytől Versace ábrás védjeggyel
ellátott 16 db szőnyeget vásárolt, melyeken a védjegyjogosult Gianni
Versace S.p.A. engedélye nélkül kerültek elhelyezésre az oltalom alatt álló
megjelölések.
A vádlott a fenti napon, a pécsi vásártéren, egy alkalmi elárusító helyen a
szőnyegeket 500-13.000 forint darabáron, összesen 52.000 forintért
kínálta eladásra. A védjegy utánzásával előállított áruk megszerzésével,
forgalomba hozatalával a védjegy jogosultnak 3.032.848 forint vagyoni
hátrányt okozott.

Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 13. tárgyalóterem
13.B.41/2017
G. I. és három
társa

különösen nagy kárt
okozó, üzletszerűen,
folytatólagosan
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 05.10.

13.00

A vádirat szerint röviden: A I.r. és II.r. vádlottak házastársak, a III.r. és IV.r.
vádlottak az I.r. vádlott elkötelezettjei voltak.
Az I.r. vádlott 2015. április végén jövedelemmel nem rendelkezett, ezért,
miután megismerkedett a sértett nővel, elhatározta, hogy megszerzi a
sértett és családja által birtokolt vagyontárgyak egy részét, ehhez
segítséget nyújtottak neki vádlott társai. Az I.r. vádlott a sértett magánéleti
válságát kihasználva került közeli kapcsolatba a sértettel, aki fokozatosan
az uralma alá került először érzelmileg, majd fenyegetések hatására.
Ennek során az I.r. vádlott – társai segítségével – a sértettnek 2015-ben
216.863.000 forint kárt okozott.
Az I.r. vádlott és a sértett nő ismeretségébe tartozó sértett férfi – 2014-ben
jó kapcsolatban voltak. Összejártak és 2014 októberében elhatározták,
hogy „asszonyaikkal”, külön gépkocsikkal Horvátországba mennek, hogy
gépkocsit vásároljanak, vagy más üzletet kössenek, melyre a sértett férfi
100.000 eurót vitt magával. Az I.r. vádlott a feleségét, a II.r. vádlottat és a
sértett férfi barátnőjét egy település vendéglátóhelyén hagyták, majd a
férfiak a sértett férfi gépkocsijával üzleti megbeszélésre távoztak, az I.r.
vádlott a kocsiját a parkolóban hagyta.
Az I.r. vádlott azzal az indokkal, hogy cigarettát akart vásárolni, elkérte a
sértett járművét, azzal visszatért a vendéglátóhelyre, ahol a II.r. vádlott
már várta a parkolóban. A sértett kocsijának kesztyűtartójából kivették a
100.000 eurót, majd az I.r. és II.r. vádlottak saját gépkocsijukkal eltávoztak
a helyszínről. A lopással 30.968.000 forint kárt okoztak.

Az I.r. vádlott a fentieken kívül 2013-ban négy darab ötküllős Mercedes
könnyűfém felnit vásárolt egy pécsi vállalkozótól 380.000 forint értékben,
melyet többszöri felszólításra sem fizetett ki.

Egy általa használt, de nem tulajdonában lévő gépkocsi javíttatását –
378.601 forintot – sem fizetett ki többszöri felszólításra egy budapesti
vállalkozónak.

2014 nyarán egy mohácsi vállalkozó sportboltjából 411.680 forint
értékben hozott el sportruházati cikkeket, melyeket szintén többszöri
felszólításra sem fizetett ki. A fizetési felszólításokra agresszívan reagált és
közölte, hogy nem is fog fizetni, de lehetősége sem volt kifizetni a fenti
összegeket.

2015. augusztus 7-én az esti órákban az I.r. vádlott a dunaszekcsői
strandon, ahol sokan tartózkodtak, találkozott egy régi ismerősével, akire

haragudott, odalépett hozzá és minden előzmény nélkül, nagy erővel
arcon ütötte. A sértett rövid időre eszméletét vesztette.

A bíróság a tárgyalást megkezdi.

Információ:

Dr. Sebestyén Ágnes
sajtószóvivő
+36- 30-656-6710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, Kossuth tér 15.) fsz. 2. sz. tárgyalóterem
1.Fk.188/2015

Fiatalkorú O. T. és 3
fiatalkorú társa

Állatkínzás
bűntette

2017. 05.10.

14.00

A vád szerint röviden: 2013 nyarán valamennyi vádlott a szigetvári speciális
gyermekotthon lakója volt. Ebben az időszakban az I. r. vádlott egy alacsony
termetű, fekete színű keverék kan kutyát hozott az otthonba, melyet az
otthon vezetőjének engedélyével fogadtak be. A nevelők gondoskodtak a
kutya megfelelő ellátásáról, a nevelt gyerekek közül egy kislány is
foglalkozott a kutyával. Rendszeresen sétáltatta, és amikor az állat beteg
volt, állatorvoshoz vitte.
A kutya otthonba kerülését követően 2014. április 17. napjáig tartó
időszakban a négy fiatalkorú vádlott napi rendszerességgel hergelte,
kavicsokkal dobálta, szerszámnyéllel ütötte, egy üvegszilánkokkal teli
árokba kergette, télen hideg vízzel telt árokba kergette és egyéb módon
bántalmazta az állatot. Az állatnak a történtek következtében hol a szeme
gyulladt be, hol a lábát sértették fel a szilánkok, hol azzal, hogy a szájába
adott botot megfogva, az állatot a levegőbe emelve pörgették, a száját,
fogait sértették meg. 2014. április 17-én az I. r. és a IV. r. vádlottak az otthon
letört fakerítésének egy darabjával hergelték a kutyát a kennel rácsán
keresztül, majd mikor a rácson keresztül a kutya ráharapott, felemelték és
visszadobták az állatot, majd ugyan ezen a napon a II. r. vádlott bement a
kennelbe és annak 160 cm kerítésén keresztül kidobta a kutyát és ez után
5-6 alkalommal fejen ütötte ököllel, majd fojtogatni kezdte. E
tevékenységét akkor hagyta abba, amikor az állattal foglalkozó kislány és a
nevelők is rászóltak. Ezt követően – miután a nyomozó hatóság is tudomást
szerzett a történtekről – a kutyát elzárták, azonban a vádlottak részéről
tovább folytatódott a kínzása, szerszámnyéllel bökdösték, kaviccsal
dobálták és vízzel locsolták. 2014. május 28-án a IV.r. vádlott az otthon
udvarában egy 40 cm hosszú tömör vasrúddal kétszer vert a kutya hátára.
Ezt észlelve a nevelők, állatorvosi segítséggel a kutyát menhelyre

szállították még aznap. Az igazságügyi szakértői vélemény szerint a
vádlottak
cselekménye
alkalmas
volt
arra,
hogy
a
kutya
egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, ezen kívül különös
szenvedést okozott az állatnak.
A bíróság az ügyben folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Makói Járásbíróság (6900 Makó, Megyeház u 2.) fszt. 11. számú tárgyalóterem
D. A. vádlott

Állatkínzás vétsége

2017. május 10.

13.00
óra

Az ügy lényege:

A vádirati tényállás lényege szerint a gyepmester foglalkozású vádlott 2012.
szeptember és 2012. október hónapokban – pontosan meg nem
határozható időközönként és időpontokban – indokolatlanul bántalmazott
a makói gyepmesteri telepen elhelyezett kutyák közül legalább ötöt oly
módon, hogy az állatokat közvetlen közelről fejbe lőtte, egy a nyomozás
során be nem azonosított lőfegyverrel. A lövések a kutyák rövid időn belüli
elpusztulásához vezettek. A vádlott a vonatkozó jogszabályi előírások
megszegésével, kábítás nélkül oltotta ki legalább 5 kutya életét.
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

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Zalaegerszegi Törvényszék
Zalaegerszeg, Várkör 2.
T.G. és

Különösen jelentős mennyiségre

társai

elkövetett kábítószer

2017. 05.10.

9.00

birtoklásának bűntette

A vád szerint a vádlottak 2016 márciusában elhatározták, hogy eladási céllal
marihuánát fognak termeszteni és a bevételből, előre felosztott arányban
közösen
részesednek
majd.
A termesztés érdekében az I. rendű vádlott 2, a III. rendű vádlott 1,5 millió
forinttal, a IV. rendű vádlott pedig kisebb összeggel szállt be az üzletbe. A
pénzből megvásároltak egy zalai területet, amit tőzeggel töltöttek fel, kutat,
vízaknát, szellőztetővel ellátott fóliasátrakat alakítottak ki rajta, s ezer darab
kannabisz magot ültettek el. A vádlottak együtt gondozták az ültetvényt,
amelyet 2016. augusztus 12. napján számolt fel a rendőrség. A helyszíni szemle
során 1029 db kendertőt, valamint 54, 3 gramm növényi törmeléket foglaltak
le.
(Első tárgyalás)
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

Zalaegerszegi Járásbíróság
Zalaegerszeg, Várkör 2.
G.S. és 13
társa

Csalás bűntette

2017. 05. 10-12.

9.00

A vád szerint az I. rendű vádlott 2011. szeptemberben elhatározta, úgy jut
pénzhez, hogy különféle cégek nevére, hamis okiratokkal két mobilszolgáltató
viszonteladói üzleteiben az eljáró ügyintézőket a szerződéskötő személye és a
fizetési szándék tekintetében tévedésbe ejtve kis, vagy jelképes kezdőösszeg
befizetése után, előfizetéssel nagy értékű mobiltelefonokat vásárol, majd
azokat értékesíti.
Az elkövetés során a vádlottak olyan cégeket választottak, amelyeknek még
nem volt a két érintett mobilszolgáltatónál előfizetése és amelyek ügyvezetői
több gazdasági társaságban is önálló képviseleti joggal rendelkeztek. A
kiválasztott cégek vezető tisztségviselőinek rendelkezésre álló adataival - név,
anyja neve, lakcíme -, valamint az okiratokat később felhasználni kívánó
terheltek fényképével és a cégvezetők meghamisított aláírásaival az I. rendű
vádlott hamis személyazonosító igazolványokat, továbbá hamis lakcímet
igazoló hatósági igazolványokat készíttetett. Az okiratokban szereplő további
adatokat – születési hely és idő, okmány sorszáma – véletlenszerűen találták
ki.

Megismételt eljárás.
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

Nagykanizsai Járásbíróság
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
M.B.

Állatkínzás bűntette

2017.05.10.

8.30

A vád szerint a vádlott 2015 nyarán Nagykanizsán egy ismerőse kutyáját
sétáltatni vitte. Útközben több alkalommal belerúgott az egy év körüli keverék
kutyába, valamint bottal ütötte. Mire a MÁV üzem területére értek, a vádlott
elhatározta, hogy felakasztja az állatot. A kutyát a póráznál fogva először egy
sorompó rúdjára, majd egy kerítésre kötötte fel, közben többször megütötte
egy bottal. A kutya a bántalmazás következtében elpusztult.

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

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet
31.B.44/2017.

kiskorú
veszélyeztetésének
bűntette

2017.05.10.

08:30

Első tárgyalás: a tárgyaláson a vádismertetés, a vádlott és tanúk
meghallgatása várható.

A vád szerint a vádlott pár három kiskorú gyermeket nevel, akik közül a
legkisebb 10 hónapos gyermek 2016. július 17-én rosszul lett, ezért a szülők
a kisgyermeket hasi panaszok miatt a gyermekorvosi ügyeletről a szekszárdi
kórházba vitték, ahol a gyermekosztályon megvizsgálták, megállapították,
hogy a kisgyermeket további ellátás céljából a pécsi gyermekklinikára kell
átszállítani, azonban a szülők az átszállítást maguk akarták megoldani, ezért
el kívánták vinni a gyermeket. A kezelőorvos közölte a szülőkkel, hogy a
gyermeket csak mentő szállíthatja Pécsre, mert a beteg azonnali akut
kezelésének elmaradása esetén az élete veszélybe kerülhet. A szülők ennek
ellenére magukhoz vették a kisgyermeket és távoztak vele a kórházból az
orvosi tiltás ellenére. A kezelőorvos azonnal értesítette a rendőrséget, akik a
lakóhelyükön találták meg a vádlottakat és a kisgyermeket, majd intézkedtek
a gyermek mentővel történő kórházba szállításáról. A kisgyermeket
bélbetüremkedés miatt a pécsi klinikán még aznap altatásban megműtötték,
majd 4 nap eltelte után otthonába bocsátották.
A bélbetüremkedés súlyos betegség, melynek kezelését azonnal meg kell
kezdeni. A beteg gyermek állapota a kórházi felvétel idején még nem volt
életveszélyes, de a betegség további kimenete gyógykezelés nélkül
életveszélyes állapot kialakulásához vezethetett volna, mely a rendőri
közreműködés elmaradása esetén nagy valószínűséggel be is következett
volna.
Az ügyészség a vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja,
mert a szülők a kiskorú gyermek testi épségét gondozási kötelezettségük
súlyos megszegésével veszélyeztették.
A tárgyaláson a vádismertetés, a vádlottak és a tanúk meghallgatása,
esetlegesen ítélethozatal várható.
Információ:

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

2017. május 11.
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK

Debreceni Törvényszék
Széchenyi u. 9. I/123

Vádlottak:
B. 591/2013

Emberölés bűntette

I.r. id. B. F.

2017.05.09.

08.30

II.r. ifj. B. F.

2017.05.11.

08.30

1. tárgyalás: tanúkihallgatás, iratismertetés. HA a bizonyítási eljárás befejeződik, akkor
délután vádbeszéd LEHET.
2. tárgyalás: perbeszédek folytatása (ítélethirdetés NEM lesz)
A Debreceni Ítélőtáblánál a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség indítványozta a
perújítást. A vádhatóság szerint „új és perdöntő bizonyítékokat” sikerült
beszerezni a perújítási nyomozás során. A táblabíróság szeptemberben
alaposnak találta az indítványt, így megismételt eljárásra kötelezte a
törvényszéket. A Debreceni Ítélőtábla indoklásában kiemelte, a bíróságnak most
azt kell megállapítania, hogy mennyire helyállóak a beszerzett új bizonyítékok és
megdőlhet-e az a korábbi álláspont, miszerint nem bizonyítható, hogy id. és ifj. B.
F. követte el a bűncselekményt.
Mint ismert, a bűncselekmény még 1999 márciusában történt Újszentmargitán. A
sértettre álmából felriasztva támadtak rá és – a vád szerint betonvassal - olyan
brutálisan bántalmazták, hogy életét vesztette. Másnap egy arra járó vette észre
az udvaron fekvő férfit, orvost azonban már hiába hívott hozzá. A férfi lakóházáról
egy 3.000 forint értékű tetőantenna tűnt el.
A perújítási nyomozás során új tanúk és szakértők kerültek képbe, új tárgyi
bizonyíték került elő, illetve titkos adatszerzés útján is jutott új információ a
nyomozóhatóság birtokába. A Debreceni Törvényszéknek most ezeket az okirati
– szakértői és személyi bizonyítékokat kell górcső alá vennie.
Az ügy kronológiája röviden:
1999. március 4.
Emberölés Újszentmargitán
2000. április
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádiratot nyújtott be id. és ifj. B. F. ellen
társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt a Debreceni
Törvényszékre. Az ügyben a III.r. vádlott id. B. F. felesége, a IV.r. ifj. B. F. élettársa,
őket bűnpártolással vádolta meg az ügyészség.
2002. március
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság kihirdeti elsőfokú ítéletét:
I.r. id. B. F. és II.r. ifj. B. F. bűnös társtettesként, nyereségvágyból elkövetett
emberölés bűntettében; III.r. B. F.-Né és IV.r. Á. E. bűnös emberöléssel
kapcsolatban elkövetett bűnpártolás bűntettében. A büntetések: I.r. 15 év

fegyház, II.r. 13 év fegyház, III.r. 10 hónap börtön 2 évre felfüggesztve, IV.r. 6
hónap börtön 2 évre felfüggesztve.
2003. szeptember
A Szegedi Ítélőtábla másodfokú végzése: hatályon kívül helyezte az elsőfokú
ítéletet és új eljárás lefolytatására utasította az elsőfokú bíróságot.
2005. január
Id. és ifj. B. F. előzetes fogvatartásból házi őrizetbe kerül. A későbbi (2006)
keresetlevél szerint Id. B. F. 2127 napot, ifj. B. F. 2138 napot töltött előzetesben.
2005. július
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság a megismételt elsőfokú eljárásban meghozta
ítéletét, bizonyítottság hiányában felmentette id. és ifj. B. F.-t a társtettesként,
nyereségvágyból elkövetett emberölés, a III. és IV.r. vádlottat pedig a bűnpártolás
vádja alól.
2006. április
A Debreceni Ítélőtábla másodfokú végzése: helybenhagyta a Hajdú-Bihar Megyei
Bíróság felmentő határozatát.
2006. június
Id. és ifj. B. F.polgári pert indított a Magyar Állam ellen. Keresetlevelükben
kártalanítás címén 50-50 millió forintról nyilatkoztak. Az indokok többek között:
az emberi méltóság és a jó hírnév sérelme, lelki megpróbáltatások, elmaradt
jövedelem.
2007. január/február
A felek megegyeztek a kártalanításról, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság végzésben
rögzítette a megállapodást, miszerint id. B. F. 20 millió, ifj. B. F. 25 millió forint
kártalanítást kaphat.
2012. március
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási nyomozást rendelt el az ügyben,
amelyet a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság folytatott le.
2013. július
A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség perújítási indítványt nyújtott be a
Debreceni Ítélőtáblára.
2013. szeptember
A Debreceni Ítélőtábla elrendelte a perújítást és a Debreceni Törvényszéket jelölte
ki az eljárás lefolytatására.
Információ:

Tatár Timea sajtószóvivő, Debreceni Törvényszék 36/30 748 3847

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

csalás bűntette

2017. május 11.

9.00

további
információ

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

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

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

F. T. és 11 társa

adócsalás bűntette

2017. május 11.

9.00

további
információ

A vádirat szerint 1995 és 2010 között az I. rendű vádlott több gazdasági
társaságból álló cégcsoportot alakított és működtettet, melyeknek gazdasági
vezetését a II. rendű vádlott végezte. A cégcsoportban a névleges tisztségviselők
az I. rendű vádlott családtagjai rokonai voltak, akik nem rendelkeztek valós
információval a cégek működéséről. A III. és IV. rendű vádlott 2005 és 2010 között
szintén az egész ország területére kiterjedő fiktív számlák kiállítását végző
bűnözői csoportot működtetett, melynek az volt a célja, hogy tényleges gazdasági
tevékenységet nem végző belföldi és külföldi gazdasági társaságok beiktatásával,
színlelt szerződéssel és azt alátámasztó valótlan tartalmú okiratokkal, jól
prosperáló cégek adófizetési kötelezettségeit jogosulatlanul csökkentsék, jutalék
ellenében. Az ügyészség az I. rendű vádlottat többek között 2 rendbeli adóbevételt
különösen nagymértékben csökkentő, közvetett tettesként folytatólagosan
elkövetett adócsalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja. Az ügynek
12 vádlottja van.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás befejezését követően
megkezdődnek a perbeszédek.

Információ:

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

Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

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

F. Gy. és 23 társa

különösen nagy
vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés
bűntette

2017. május 11.

8.30

további
információ

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

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. földszint 25.

T. I.

életveszély okozó testi sértés
bűntettének kísérlete

V.11.

8:30

A Somogy Megyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének
kísérlete miatt emelt vádat a terhelt ellen. A 26 éves férfi 2016 májusában
édesapjával és testvéreivel italozott. Eközben szóváltásba keveredett
egyikükkel, akivel dulakodni kezdett, melynek során a vádlott egy 9 cm
pengehosszúságú késsel őt nyakon, illetve mellkason szúrta. Első tárgyalás.
Információ:

Marosiné Tumó Tünde
sajtótitkár
06/30 206-0474

marosit@kaposvarit.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Járásbíróság
Dózsa György u.
4.
fszt. 24.
tárgyalóterem

D.J. vádlott
és 15 társa

Tizennyolcadik
életévét
be nem töltött személy
sérelmére, üzletszerűen
elkövetett
kerítés
bűntette,
prostitúciót
folytató személlyel való
kitartással
elkövetett
gyermekprostitúció
kihasználásának bűntette
és kitartottság bűntette

2017. május 11.

08:30 óra

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Járásbíróság kerítés bűntette és más
bűncselekmények miatt indult büntetőügyben.
A vádirat szerint 2012. július és 2014. október hónapok között D.J. I. r.
vádlott és további nyolc társa csaknem húsz magyarországi nő - köztük
tizennyolcadik életévét be nem töltött kiskorú sértett - Magyarországról
Svájcba, Hollandiába, Németországba, Belgiumba és Dubaiba prostitúciós
tevékenység folytatása érdekében történő szállítását szervezték és
irányították.
Fenti időszakban G.É. XII. r. vádlott Németországban éjszakai bárt
üzemeltetett, ismerősétől N. O. O. XI. r. vádlottól kért segítséget ahhoz, hogy
ismerősei útján prostitúcióra lányokat szervezzen be. A XI., XII., XIII., XIV. és
XV. r. vádlottak, valamint az V. r. terhelt megállapodtak abban, hogy olyan
lányokat keresnek Magyarországon, akik a XII. r. terhelt által
Németországban üzemeltetett bárban fognak dolgozni, keresetük 50
százaléka fejében. A XII. r. terhelt a lányokról erotikus fotókat készített, vagy
készíttetett, a fényképeket internetes felületre feltöltötte, szobát biztosított,
a szolgáltatást igénybe vevőket a helyszínre szállíttatta, velük a szolgáltatás
típusát, időtartamát egyeztette, a prostituáltak tevékenységét ellenőrizte és
irányította. A további vádlottak tudva arról, hogy a lányok prostitúciós
tevékenységet végeznek, a lányok beszervezésében, kiutaztatásában,
elszámoltatásában és felügyeletében vettek részt.

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, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
Á. S.

Halálos
tömegszerencsétlenséget
eredményező közúti baleset
gondatlan okozásának
bűntette

2017.05.11.

Fsz. 37.

9.30

A vádlott egy Szabolcs megyei iskola alkalmazásában buszvezetőként
dolgozik, 1978. óta rendelkezik „D” kategóriára érvényes gépjárművezetői
engedéllyel.
2016. szeptember 5-én délután a vádlott 49 iskolás gyermeket szállított
autóbusszal Ludastó irányából Geszteréd felé haladva, 50-55 km/h
sebességgel. Az útszakaszra 7,5 tonna „súlykorlátozás” tábla volt kihelyezve,
ennél nagyobb tömegű járművel közlekedni ott tilos. Az út egy jobbra ívelő
szakaszon a növényzettől nem volt belátható, ekkor a busszal szemben
közlekedett egy személygépkocsi 61-68 km/h sebességgel. A járművek
egyszerre értek a be nem látható kanyarhoz, későn észlelték egymást, és az út
szélén összeütköztek. A baleset következtében a személyautót vezető férfi
olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.
A buszon utazó gyermekek közül két gyermek több hónap alatt gyógyuló
sérüléseket szenvedett, többek között az agy- és arckoponya csontok törését,
agyrázkódást, orrcsonttörést. Több gyermek 8 napon belül gyógyuló
sérüléseket szenvedett el.
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 tárgyalása, a Pécsi Járásbíróság épületében (7621 Pécs, Széchenyi tér
14.) I. em. 32. tárgyalóterem
19.Fk.38/2016

Fk. U. M. és 4
társa

több ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2017.
05.11.

8.30

A vád szerint röviden: 2015 júniusában az öt vádlott – akik közül hárman
fiatalkorúak – Pécs belvárosában szórakozott, melynek során jelentős
mennyiségű alkoholt fogyasztottak több vendéglátóhelyen.
Éjjel 2 óra után értek az egyik belvárosi szórakozóhelyhez, ahol az I. r.
vádlott a földről felvett egy botot, majd minden előzmény nélkül megütött
egy járókelőt. Ezt a bántalmazást észlelte az egyik későbbi sértett, aki
számon kérte a vádlott cselekményét. Ekkor mind az öt elkövető
nekitámadt a sértettnek, valamennyien több alkalommal, ököllel testszerte
ütlegelték, majd miután a földre került, többször megrúgták.
Miután a sértett bántalmazását abbahagyták, a téren tartózkodó
személyek a sértett segítségére siettek.
Rövid idő elteltével azonban a vádlottak közül hárman ismét megjelentek
és rugdosni kezdték a korábbi áldozatukat, aki az ütéstől a földre került.
Ezután a helyszínt a vádlottak elhagyták, csak az I. r. vádlott maradt ott, és
a földön fekvő sértettnek korábban segítséget nyújtó személyre támadt. A
dulakodás során a felek földre kerültek, ezért az öt vádlott közül kettő ismét
visszatért a helyszínre és ők is bekapcsolódtak a bántalmazásba.
A bántalmazás során az I. r. vádlott elővett egy 9 cm pengehosszúságú kést
és azt négy alkalommal, az először bántalmazott férfi hátába szúrta.
Mindezt a helyszínen többen észlelték, akik közül egy személy a
bántalmazottak segítségére sietett. Ekkor az I. r. vádlott ezt a személyt is
hasba szúrta, majd az elkövetők a helyszínről elmenekültek.
A bántalmazás következtében két sértett súlyos, életveszélyes sérüléseket
szenvedett, az egyiknél maradandó fogyatékosság alakult ki.
Mindkét sértett életét a gyors, szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.
Az I. r. vádlott cselekménye több ember sérelmére elkövetett emberölés
kísérletének megállapítására alkalmas, a többi vádlottal szemben az
ügyészség csoportosan elkövetett garázdaság bűntette miatt emelt vádat.
A tanács elnökének változása miatt, 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.) fsz. 16.

10.B.1148/2015
B. H.-né

különösen nagy értékre
elkövetett sikkasztás
bűntette

2017.
05.11.

8.30

A vád szerint röviden: A vádlott és elhunyt élettársa közösen gondoskodtak
az elhunyt élettárs felnőtt korú, de középsúlyos fogyatékosságban
szenvedő fiáról, a sértettről. A sértett cselekvőképtelen személynek
minősült, majd a bíróság gondnokság alá helyezte, és gyámot rendelt ki a
részére.

A sértett és édesapja egy pénzintézetnél közös számlát nyitott, melyhez
egy héttel később a vádlott is önálló rendelkezési jogosultságot kapott,
mint meghatalmazott. A vádlott élettársa egy külön számlával is
rendelkezett ugyanannál a pénzintézetnél, valamint a vádlottnak is volt egy
saját bankszámlája ugyanott. A vádlott élettársa a saját tulajdonú
bankszámlájáról úgy rendelkezett, hogy az halála után kizárólag a vádlott
tulajdonába kerüljön. Ezen rendelkezés alapján, a vádlott élettársának
halála után a pénzintézet 52.747.753 forintot vezetett át a vádlott
bankszámlájára.

Végrendelet, illetve halál esetére harmadik személy javára szóló
rendelkezés hiányában a vádlott élettársának halála napján a sértett és
édesapja közös számlán nyilvántartott teljes összeg örököse a sértett volt.
A vádlott – a számlatulajdonosok tudta és beleegyezése nélkül – az
élettársa és fia nevén lévő számláról, az élettárs halálát megelőzően
körülbelül három héttel, a saját bankszámlájára 49.200.000 forintot utalt
át, majd élettársának halála napján 2.000.000 forintot vett fel
készpénzben, mint meghatalmazott. Az édesapja halálát követően egy
hónappal, már a sértett tulajdonában lévő számláról a vádlott további
6.360.000 forintot utalt át meghatalmazotti minőségben a saját
számlájára, illetve az átutalás napján 1.000.000 forintot vett fel
készpénzben.
A vádlott meghatalmazotti minőségében összesen 58.560.000 forintot
tulajdonított el jogtalanul a sértettől, melyet a sértett jogi képviselőjének
felszólítására sem szolgáltatott vissza.

Információ:

A bíróság folytatja a tárgyalást.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247

barkaszia@pecsit.birosag.hu

Siklósi Járásbíróság (7800 Siklós, Batthyány K. u.1.) 2.sz. tárgyaló
2.B.59/2016

Információ:

B. I. és öt
társa

bűnszövetségben elkövetett
új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette

2017.
05.11.

9.00

A vádirat szerint röviden: Az I.r.és a II.r. vádlottak élettársak,
kapcsolatukból származó gyerekeik a III.r. és IV.r. vádlott. V.r. vádlott a III.r.
vádlott barátja, míg VI.r. vádlott velük egy településen lakó ismerősük,
autószerelő, akivel a II.r. vádlott javíttatja a család gépkocsijait.
Az I.r. és II.r. vádlottak –jövedelemmel nem rendelkeztek - 2013 előtt abban
állapodtak meg, hogy Siklóson és környékén kábító hatású anyagokat,
kábítószert értékesítenek és gyerekeiket is megkérték arra, hogy
segítsenek ebben.
A kábító hatású anyagokat az I.r. és II.r. vádlott rendszeresen Bajáról,
ismeretlen személytől szerezte be, majd ez után lakóhelyükre szállította.
Ezt követően az I.r. vádlott és a III.r. vádlott az anyagot 1-1 grammos
csomagokba csomagolták, majd azt egymás tevékenységéről tudva
Siklóson és környékén, Magyarbólyban, Villányban, Beremenden is,
különböző helyszíneken 3.000-3.000 forintért értékesítették.
Az I.r. vádlott – mivel nem rendelkezett vezetői engedéllyel – az V.r.
vádlottat, a III.r. vádlott barátját hetente több alkalommal megkérte, hogy
szállítsa őt különböző helyszínekre, ahol a kábítószert értékesítette. Ezt
követően az V.r. vádlott a III.r. és IV.r. vádlottat is szállította. A VI.r. vádlott
is gépkocsival szállította a vádlottakat az értékesítések helyszínére.
A bűnszövetség központi, irányító személye az I.r. vádlott nő és élettársa
a II.r. vádlott volt, gyermekeik az általuk adott utasítás alapján végezték
tevékenységüket az V.r. és VI.r. vádlottak segítségével.
A bíróság a tárgyalást folytatja.
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. 05.11.

13.00

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 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.) 117. számú tárgyalóterem
S. Á. vádlott és 11 társa
– ún. „Tiszai árvíz utáni
fertőtlenítés ügye”

Üzletszerűen
elkövetett
csalás
bűntette
és
más
bűncselekmények

2017. május 11.

9.00
óra

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint az I. és II.r. vádlottak – az irányításuk alatt álló betéti
társaság nevében eljárva – a 2006. év folyamán a Tiszán levonuló árvíz utáni
helyzetet kihasználva a VI.r. vádlott, mint a Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesének közreműködésével
Csongrád megye területén levő Tisza-menti települési önkormányzatok eljáró
képviselőit rábírták arra, hogy az árhullám levonulását követően az ártér

fertőtlenítési munkáinak elvégzésével bízzák meg a betéti társaságot. Ezen
fertőtlenítési munkák elvégzésére nem volt szükség, azokat a társaság nem,
vagy nem szakszerűen végezte el, ahhoz személyi, vagy tárgyi feltételekkel nem
is rendelkezett.

Az I. és a II.r. vádlottak felkerestek 14 önkormányzatot és velük átlagosan 32
Ft/m2 áfás megbízási áron, 1-294 hektár közötti területek fertőtlenítésére
megbízási szerződéseket kötöttek. Az önkormányzatok a fentiek szerinti téves
tudatállapotban a fertőtlenítési munkák elvégzéséhez összesen csaknem 283
millió forint állami támogatást igényeltek a vis major alapból, melyből csaknem
58 millió forintot utaltak át, míg Tiszasziget saját költségvetéséből további 16,5
millió forintot, Hódmezővásárhely pedig további 21,1 millió forintot fizetett ki.

A társaság a fertőtlenítési munkák elvégzésének igazolására valós
gazdasági eseményt nélkülöző, fiktív alvállalkozói szerződéseket kötött a IIIV.r., illetve a VII-XII.r. vádlottak irányítása alatt álló társaságokkal, melyek
tevékenységi
körébe
2006.
év
után
került
bejegyzésre
a
szennyeződésmentesítés.

Az I. és II.r. vádlottak fenti cselekményéről és szándékáról tudva IV.r. vádlott
rábírt egy további személyt (aki nem volt tisztában a vádlottak valódi
szándékával) arra, hogy alapítson egy szennyeződésmentesítéssel
foglalkozó betéti társaságot, mely szakszerűtlenül, de elvégzett olyan
munka-részeket, mellyel a vádlottak az önkormányzatok képviselőinek
tévedését fenn tudták tartani. Az V.r. vádlott a XII.r. vádlottat bírta rá arra,
hogy betéti társaságának tevékenységi körében szerepeltesse a
szennyeződésmentesítést, mely szintén fiktív számlákkal igazolt teljesítést
a vádlottak részére.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu
SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet

6.B.58/2017.

rablás bűntettének
kísérlete

2017.05.11.

08:30

Első tárgyalás: a tárgyaláson a vádismertetés, a vádlott és tanúk
meghallgatása várható. Esetleg ítélet!
A vád szerint a vádlott két alkalommal idős hölgyek nyakláncát próbálta
kitépni a nyakukból, azonban mindkét alkalommal sikertelenül járt. A
vádlott cselekményeivel ugyanakkor közel százötvenezer forint kárt
okozott.
Az ügyészség a vádlottat rablás bűntettének kísérletével és kifosztás
bűntettének kísérletével vádolja.
A tárgyaláson a vádlott és a tanúk kihallgatása, esetlegesen ítélethozatal
várható.
Információ:

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

2017. május 12.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. I. emelet 23.
Magyar Állam alperes – egyéb
Budaörs Város
közhatalom
Önkormányzata felperes gyakorlásával
okozott kár
további
információ

2017. május 12.

9.00

Budaörs Város Önkormányzata 2017. február 16-án kártérítés iránt terjesztett elő
keresetet a Magyar Állammal szemben. A felperes keresete szerint az alperes kárt
okozott azzal a magatartásával, hogy a Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló törvény alapján szolidaritási hozzájárulás megfizetését írta
elő. Az alperes azért járt el jogellenesen, mert alkotmányellenes módon és
tartalommal fogadta el a rendelkezést, ami az Emberi Jogok Európai Egyezményét
és a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját is sérti. A felperes kára a tőle
havonta elvont szolidaritási hozzájárulás összege. A felperes ideiglenes
intézkedésben kérte eltiltani az alperest a szolidaritási hozzájárulás beszedésétől.

Az alperes írásbeli ellenkérelmében vitatja a keresetet, elsődlegesen arra
hivatkozik, hogy jogalkotás útján okozott kár nem érvényesíthető.
A bíróság elutasította az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet, ez ellen a felperes
fellebbezést terjesztett elő.
Első tárgyalási nap.
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. földszint 13.
V. L. A. és társai

hűtlen kezelés
bűntette

2017. május 12.

8.30

további
információ

A vád szerint V. L. A. I. rendű vádlott a Magyar Állami Operaház főigazgatójaként
és Sz. J. A. II. rendű vádlott az Operaház gazdasági igazgatójaként a 2008. október
6. és 2008. december 30. közötti időszakban összesen 11 esetben kötöttek
indokolatlan megbízási szerződést Dr. K. M. K. III. rendű vádlottal, a Budapesti
Operabarát Alapítvány képviselőjével, hogy ezáltal az alapítványt jogtalan anyagi
előnyben részesítsék.
A vádbeli időszakban I. és II. rendű vádlottak olyan feladatok elvégzésére kötöttek
megbízási szerződéseket az alapítvánnyal, amelyekről a vádirat szerint
bizonyosan tudták, hogy sem az alapítvány, sem annak tagjai, sem pedig
munkavállalói nem tudják elvégezni. Ezért azokat egy előre megválasztott
vállalkozóval, jelentősen alacsonyabb díj ellenében végeztette el az alapítvány. Így
az alapítvány a megbízási és vállalkozási díjak közötti különbözetnek megfelelő
összegű vagyoni előnyre tett szert, az Operaházat pedig azonos összegű vagyoni
hátrány érte.
Az ügyészség I. és II. rendű vádlottakat társtettesként, folytatólagosan elkövetett,
jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével, a II. rendű vádlottat
jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás befejezésének függvényében
perbeszédek hangzanak el, majd a vádlott utolsó szó jogán felszólal és ezt
követően várhatóan ítéletet hirdet 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 II. és III. Kerületi Bíróság III., Miklós u. 2. II. emelet 212.

S. I. L.

erőszakos közösülés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. május 12.

8.30

további
információ

A vád szerint S. I. L. vádlott évek alatt több alkalommal, többféle módon
bántalmazta feleségét, annak terhessége ideje alatt, majd később kiskorú
gyermekük jelenlétében is. A külföldön tartózkodó házaspár kapcsolatuk
megmentése céljából a vádlott javaslatára Bora Borára utazott. S. I. L. a szigetre
érve ismét erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, a sértett és a közös
gyermekük útlevelét elrejtette, így nem tudták elhagyni az országot. Ugyanakkor
ott tartózkodásuk tovább folytatta a sértett bántalmazását közös kiskorú
gyermekük előtt, a sértettel rendszeresen megalázó módon bánt. Az ügyészség a
vádlottat többek között erőszakos közösülés bűntettével, személyi szabadság
megsértésének bűntettével, kiskorú veszélyeztetésével és közokirattal visszaélés
bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanú meghallgatásával folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Zalaegerszegi Járásbíróság
Zalaegerszeg, Várkör 2.
G.S. és 13
társa

Csalás bűntette

2017. 05. 10-12.

9.00

A vád szerint az I. rendű vádlott 2011. szeptemberben elhatározta, úgy
jut pénzhez, hogy különféle cégek nevére, hamis okiratokkal két
mobilszolgáltató viszonteladói üzleteiben az eljáró ügyintézőket a
szerződéskötő személye és a fizetési szándék tekintetében tévedésbe
ejtve kis, vagy jelképes kezdőösszeg befizetése után, előfizetéssel nagy
értékű mobiltelefonokat vásárol, majd azokat értékesíti.
Az elkövetés során a vádlottak olyan cégeket választottak, amelyeknek
még nem volt a két érintett mobilszolgáltatónál előfizetése és amelyek
ügyvezetői több gazdasági társaságban is önálló képviseleti joggal
rendelkeztek. A kiválasztott cégek vezető tisztségviselőinek
rendelkezésre álló adataival - név, anyja neve, lakcíme -, valamint az
okiratokat később felhasználni kívánó terheltek fényképével és a
cégvezetők meghamisított aláírásaival az I. rendű vádlott hamis
személyazonosító igazolványokat, továbbá hamis lakcímet igazoló
hatósági igazolványokat készíttetett. Az okiratokban szereplő további
adatokat – születési hely és idő, okmány sorszáma – véletlenszerűen
találták ki.

Megismételt eljárás.
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

