25. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.06.12.-06.16.

2017. június 12.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
P. A. + 1 fő

Szexuális erőszak
bűntette

2017.06.12.

09:00

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2016 februárjában P. A. I.r.
vádlottat szexuális erőszak bűntettének kísérlete, társtettesként
elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és kifosztás
bűntette miatt 6 év 6 hónap börtönbüntetésre és 7 év közügyektől
eltiltásra ítélte. M. R. II.r. vádlottat, társtettesként elkövetett személyi
szabadság megsértésének bűntette és kifosztás bűntette miatt 5 év
börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Fk. L. Zs. A. III.r.
vádlottat bűnsegédként elkövetett szexuális erőszak bűntettének
kísérlete, bűnsegédként elkövetett személyi szabadság megsértésének
bűntette és bűnsegédként elkövetett kifosztás bűntette miatt 4 év
javítóintézeti nevelésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész I. és II.r. vádlott
terhére súlyosításért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás
szerint a három vádlott 2016. februárjában Hajdúhadházról és
Hajdúsámsonból Debrecenbe utazott. Játékteremben voltak, később bort
vettek, majd egy kocsmában folytatták az italozást. A kiskorú sértett
osztálytársaival egy iskolai farsangon vett részt, majd tovább akartak
szórakozni a városban. Alkoholt vettek és olyan állapotba kerültek, hogy
az egyik belvárosi szórakozóhelyen ittasságuk miatt már ki sem
szolgálták őket. A Plázához érve a sértett és egyik barátnője az ottani
kávézó pódiumára telepedett le. Odalépett hozzájuk a három fiú, a
barátnő pedig hamarosan távozott. A sértett egyedül maradt a
vádlottakkal. A lányon látszott, hogy rosszul érzi magát, ittassága miatt a
vádlottak beszélgetni sem tudtak vele. Az I.r. vádlott vetette fel, hogy
„szexszelni” kellene lánnyal. Két oldalról belekaroltak, felállították és
támogatva a Darabos utca egyik házának 10. emeletére vitték. A sértett
odafenn a földre feküdt, az elsőrendű vádlott alul meztelenre
vetkőztette, majd magára húzta az óvszert és a két másik fiú
társaságában közösülni próbált a lánnyal. Ekkor azonban kinyílt egy lakás
ajtaja és kilépett rajta egy férfi. Az elsőrendű vádlott felpattant, majd
gyalog rohanni kezdtek lefelé. Félúton I.r. vádlott visszaöltözött, az utcára
érve azonban ráeszmélt, hogy fent hagyta a kabátját és az alsónadrágját.
II.r. vádlottat küldte vissza érte, aki felkapta a nadrágot és leszaladt a
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földszintre. A három vádlott a lánytól a mobiltelefonját és a karkötőjét is
elvette. A telefont végül a közelben, egy füves területen rejtették el. Első
nyilvános ülés.
Információ:

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

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

Ügy:

20.B.63/2016

előre kitervelten, aljas
indokból, különös
kegyetlenséggel,
védekezésre képtelen
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 06. 12.

08:30 óra

ÍTÉLET VÁRHATÓ!

Vádirati tényállás:

Vádlottak 2013 májusában ismerkedtek meg egymással Gödöllőn. A két vádlott
között hamar szerelmi kapcsolat alakult ki, O. E. hosszabb időszakokat is
folyamatosan L. Gy.-nál, illetve vele töltött. I.r. L. Gy. vádlott hosszabb ideje
Magyarországon élt, azonban tartózkodási helyeit rendszeresen váltogatta.
I.r. L. Gy. vádlott 2013 márciusa és májusa közötti időben ismerkedett meg Y. A.
sértettel Budapesten. Az ekkor 40 éves sértett prostituáltként dolgozott és anyagi
gondokkal küszködött. A sértett korábban keresett prostituáltnak számított,
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hosszabb időszakon keresztül külföldön folytatta ezt a tevékenységet. I.r. L. Gy.
vádlott a Y. A. sértettel való megismerkedését követően nem sokkal
megállapodott a sértettel, hogy rablásokat fognak elkövetni különféle
pénzintézetek sérelmére oly módon, hogy az I. rendű vádlott fegyvernek tűnő
eszközzel bemegy a pénzintézetekbe a pénzt megszerezni, míg a sértett lesz a
sofőr, aki a helyszínre viszi, majd a menekülést biztosítja számára. Az I. rendű
vádlott és a sértett 2013 tavaszától több rablást kíséreltek meg együtt a
megbeszéltek szerint, ezek közül sikeres és sikertelen rablások egyaránt voltak.
A sértett édesanyjának és egyik nagynénjének is beszélt a rablásokról.
Az I. rendű vádlott megbízhatatlannak is találta a sértettet, aki mindent tudott a
közös rablásaikról, és – főként kábítószer hatása alatt – hajlamos volt beszélni is
azokról. Emiatt L. Gy. I. rendű vádlott tartott attól, hogy a sértett leleplezi őket. Az
I. rendű vádlott ezért elhatározta, hogy megöli a sértettet. Tablettákkal
elkábította a sértettet, majd kesztyűt viselve megfojtotta az ekkor már
magatehetetlen sértettet. Az I. rendű vádlottnak nem sikerült a sértettet azonnal
megölnie, őt többször, hosszan, legalább húsz percen keresztül fojtogatta, míg
beállt a sértett halála. A becsomagolt holttestet a két vádlott a ház emeleti
részébe, egy franciaágy ágyneműtartójába helyezték, majd az ágyra párnákat és
ágyneműket halmoztak.

Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

T. Cs. I. és
10 társa

további
információ

csalás bűntette

2017. június
12.

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
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milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró a
vádlottak terhére.
A tárgyalási napon tanúk 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

Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78.

D. M. és 117
társa
további
információ

költségvetési csalás
bűntette

2017. június 12.

9.00

A vád szerint D. M. I. rendű és H. N. II. rendű vádlott még 2012-ben elhatározták,
hogy a területalapú támogatások jogosulatlan megszerzése érdekében további
elkövető társak bevonásával, bűnszervezet kiépítésével évről-évre megszerzik
azon mezőgazdasági földterületekre járó támogatást, ahol a jogszerű
földhasználók nem terjesztettek elő támogatási igényt. Az I. rendű vádlottat
társtettesként, bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bűntettével, továbbá befolyással üzérkedés
bűntettével vádolja az ügyészség. H. N. II. rendű vádlott ellen a vád társtettesként,
bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó,
költségvetési csalás bűntette, folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés
bűntette. Összesen 84 vádlott ellen folyik a büntetőeljárás.
A Fővárosi Főügyészség 2017. március 21-én további 34 személlyel szemben
nyújtott be vádiratot, akik – bűnszervezet kiépítésével – 2011. 2012. 2013
években további olyan mezőgazdasági földterületekre nyújtottak be nagy
összegű fiktív igénylést a területalapú támogatás megszerzése érdekében,
amelyre a jogszerű földhasználók ezzel a lehetőséggel nem éltek. A vádlottak
részére nagy összegű támogatás került ténylegesen kifizetésre. Ezen ügy I. rendű
vádlottja, H. N. azonos a D. M. vádlott és társai ellen folyamatban lévő ügy II.
rendű vádlottjával.
A tárgyalási napon 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
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KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. I. emelet 115.

N. M. és társai

gyermekpornográfia
bűntette

VI.12.

10.00

A Siófoki Járásbíróság 13 vádlottal szemben hozott marasztaló ítéletet
gyermekpornográfia bűntette és más bűncselekmények miatt.
Az ítélet tényállásának lényege szerint kettő – 12. életévét még be nem töltött
– lány 2015 tavaszán létrehozott egy facebook profilt, melyről az egyikükről
készített a szexualitást nyíltan ábrázoló fényképeket, illetve videófelvételeket
küldtek a vádlottaknak. A vádlottak annak ellenére kérték ezt a sértettektől,
hogy tisztában voltak azzal, hogy a 14. életévét a képen szereplő sértett nem
töltötte be.
A járásbíróság a vádlottakkal szemben végrehajtandó szabadságvesztés
büntetést, egyes vádlottak esetében felfüggesztett szabadságvesztés
büntetés, míg más vádlottak esetében közérdekű munka büntetést
alkalmazott.
Információ:

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék,

Miskolc, Dózsa
György u. 4.
I./ 127. sz.
tárgyalóterem

Zs. V.
vádlott

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. június 12.

08:00

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék Zs. V. vádlott ellen életveszélyt
okozó testi sértés bűntette miatt indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett vagyonőrként dolgoztak,
2016. október 15. napján a vádlott nappali műszakban dolgozott, míg a
sértett éjszakai szolgálatát kezdte meg, amikor a vádlott észrevette, hogy
valaki a porta elé vizelt. Tekintettel arra, hogy a vádlott azt vélelmezte, hogy
a sértett volt az, felháborodott, odament hozzá, és kérdőre vonta. Mivel a
sértett tagadta, hogy ő lett volna, a vádlott a széken ülő sértettet egy
alkalommal bal oldalán közepes erővel megrúgta. A sértett fel akart állni,
de a rátörő fájdalomtól visszaesett a székre, és az asztalra borult. A vádlott
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ezt követően távozott a helyszínről. A cselekmény következtében a sértett
két bordája tört el, valamint bal oldali légmelle keletkezett, melyek
életveszélyes sérülések.

A bizonyítás befejezése nem várható.
Információ:

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

Miskolci Törvényszék
Ózdi Járásbíróság

Ózd,
Jászi Oszkár u. 1.
IV. sz.
tárgyalóterem

V. K.
vádlott
és 2
társa

súlyos fenyegetéssel
elkövetett zsarolás bűntette
és más bűncselekmények

2017. június
12.

09:00

Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság V. K. vádlott és két társa ellen
súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette és más
bűncselekmények miatt indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott a 1990-es évek végétől
kezdődően alacsony áron több leromlott állapotú családi házat és
zártkertet vásárolt föl, melyeket élettársával, a II. r. vádlottal együtt
anyagilag és szociálisan rászoruló személyeknek a piaci ár többszöröséért
értékesített, valamint bérbe adott. Figyelemmel arra, hogy a vádlottak
tudomással bírtak azon tényről, hogy a magas összegű bérleti díjak
kifizetését követően a sértetteknek nem marad pénzük a megélhetésükre,
számukra 50%-os kamatok ellenében biztosítottak kölcsönöket. Amikor a
sértettek nem tudtak fizetni, a vádlottak bántalmazással fenyegették meg
őket. Egyes sértettek járandóságait az úgynevezett kamatos pénz
törlesztés érdekében a kézbesítőtől az I. r. vádlott vette át. Egy alkalommal
az I. r. és a II. r. vádlott elmentek a sértett és az élettársa bérleményébe,
ahol kiabálva követelték az elmaradt bérleti díjat. A sértett annyira
megijedt a terheltektől, hogy mobiltelefonján keresztül próbált rendőri
segítséget hívni. Amikor az udvaron tartózkodó III. r. vádlott észlelte, hogy
az ajtón kilépő sértett értesíteni akarja a rendőrséget, ennek
megakadályozása érdekében az ajtóban megragadta a sértett torkát, és
rákiabált, hogy: „még a rendőrséget hívod?!” Az erőszakos fellépés
hatására a sértett nem mert telefonálni.
A bizonyítás befejezése nem várható.

Információ:

dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867
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PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
7.B.290/2016

Életveszélyt okozó
testi sértés
bűntettének kísérlete
és más
bűncselekmények

K. I. és 9 társa

2017.
06.12

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlottak rokonai egymásnak. 2015. július 11én déltől a IV.r. vádlott gyermekének keresztelőjét ünnepelték egy
baranyai faluban, mintegy százfős társaságban. Az ünneplés során,
körülbelül 21 órakor összevesztek a zenén, mert a III.r. vádlott külön
fizetett a zenészeknek és számot kért, ezen a II.r. vádlott családja
felháborodott, majd a vádlottak a teremben összeverekedtek és az
udvaron folytatták. Verekedés közben törött sörösüvegekkel, székkel
egymást megsebezték. A II.r. vádlott fejsérülést szenvedett, melynek
következményeként fennállt az életveszélyes állapot kialakulásának
lehetősége.
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
7.B.198/2016
B. Zs. és
társa

életveszélyt okozó
testi sértés
bűntette és más
bűncselekmény

2017.
06.12.

12.00

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

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem
23.B.824/2016
L. J.

kifosztás és rablás
bűntette,
garázdaság vétsége

2017.
06.12.

13.00
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A vádlott ellen indult három ügyet egyesített a bíróság. A vádiratok szerint
röviden:
A vádlott nem tudott beletörődni, hogy feleségével a kapcsolata
megromlott, és a későbbi sértett elvált tőle. Gyakran ittas állapotban
felkereste a nőt, veszekedett vele, előfordult, hogy meg is verte, ilyenkor a
sértett elmenekült a saját lakásából a hozzátartozóihoz.
2016. február 9-én a vádlott szólt volt feleségének, hogy legkisebb
gyermekükért elmegy egy pécsi bölcsődébe, elhozza. A volt felesége sietett
a bölcsődéhez, de a vádlott előbb ért oda délután, a vádlott a bölcsőde
előtt szembe jött vele, mellette sétált a gyerek. A sértett felkapta
gyermekét, a bal karjában tartotta. A vádlott követte őket, szidalmazta a
volt feleségét, helyre akarta állítani a kapcsolatukat, de a nő elzárkózott. A
vádlott ideges lett, elkapta a nő copfját, szidalmazta, bántalmazta. A nő a
gyerekkel a helyszínről el akart távozni, a vádlott utána ment és kivette
mindkét füléből a 43.200 forintot érő arany fülbevalóját és a bal kezéről is
levette a 48.850 forintot érő arany karikagyűrűjét, azokat zsebre rakta és
elment a helyszínről. A sértett ezt követően felhívta a rendőrséget. A
vádlottat a közelben elfogták és előállították.
A vádlott 2016. augusztus 4-én az éjszakai órákban a volt felesége
édesanyjának pécsi lakásához ment, ahol volt feleségétől, miután nem
kapott, a feleség édesanyjától is pénzt követelt. Miután a két nő közölte
vele, hogy nincs pénze a vádlott bement a szobába, felugrott az ágyra, több
ízben fejbe rúgta a volt feleségét, majd ököllel is arcul ütötte. A nő
édesanyja eközben próbálta értesíteni a rendőrséget. A vádlott a volt
feleségét a hajánál fogva lerántotta az ágyról, kirángatta a szobából, majd
volt anyósát azzal fenyegette meg, hogy ha nem ad pénzt, megöli a lányát.
A volt anyósa a vádlottnak összesen 5.000 forint készpénzt adott át, aki
ezután távozott a lakásból. A bántalmazás során a vádlott volt felesége
többek között súlyos – nyolc napon túl gyógyuló – arccsont törést is
szenvedett.
2015. december 6-án délután a sértett Pécsett egy téren haladt át
gyermekeivel, amikor az ott italozó vádlott megszólította és kérdezte hová
mennek. A sértett válaszát követően a vádlott elindult a sértett felé, ököllel
megütötte a fejét, hajánál fogva a földre rántotta, mellkasára térdelt és
tovább ütlegelte. A vádlott a sértett ütlegelését csak akkor hagyta abba,
amikor lányuk odaért hozzájuk és lerángatta a sértettről. A sértett nyolc
napon belül gyógyuló, könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott
cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást,
riadalmat keltsen.

Információ:

A bíróság a tárgyalást folytatja.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu
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Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 13. tárgyalóterem
13.B.1156/2015
B.T. és társa

csalás bűntette

2017.
06.12.

13.00

A vád szerint röviden: A kaposvári házaspár az ország különböző részén
jelent meg, ahol elsődlegesen egyházi intézményeket, karitatív
szervezeteket kerestek fel adománygyűjtés, kölcsön címén.
A vádlottak minden esetben a saját anyagi helyzetükre hivatkozva kértek
pénzbeli segítséget. Ennek során többször hivatkoztak a vádlottak családi
tragédiákra, így gyerekük, hozzátartozójuk halálára, illetve jövőbeni üzleti
vállalkozásaikra. A felkeresett szervezetek szinte minden esetben adtak –
párezer forinttól több tízezer forintig terjedően – kölcsönt, adományt a
családnak. Több esetben előfordult, hogy jelentősebb értékben tárgyi
eszközt, így számítógépet, illetve élelmiszert kaptak. A vádlottak ezen
kívül magánszemélyektől is kértek kölcsönt, így kórházakban, új
munkahelyükön, utcákon is ismerkedtek, melynek során szintén szorult
anyagi helyzetükre hivatkozva kértek kölcsönt. Számos esetben kértek
pénzt benzinre azzal, hogy azt a későbbiekben postán visszafizetik.
Ezen kölcsönkérések alkalmával a házaspár több esetben magával vitte
kiskorú gyermeküket is azért, hogy a kölcsönt nyújtók őket megsajnálják
és így pénzhez jussanak. A vádlottak Pécsett kívül Somogy megyében,
illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is hasonló módon csaltak ki
különböző összegeket.
Az ügyészség 20 sértett sérelmére elkövetett csalás bűntette miatt emelt
vádat a házaspárral szemben

A bíróság a tárgyalást folytatja, határozathirdetés várható.
Információ:

Dr. Sebestyén Ágnes
Sajtószóvivő
+36- 30-6566-710
sebestyea@pecsit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.) 8. számú
tárgyalóterem
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Dr. H. T.
vádlott és
társa

Csalás bűntette és
más
bűncselekmények

2017. június 12.

8.15
óra

Az ügy lényege:

A vádirati tényállás lényege szerint az I.r. vádlott 2011 novemberében
Mindszenten felkereste egyik könyvelőként dolgozó régi ismerősét azzal, hogy
járjon el az adóhatóságnál egy ingatlanon lévő, az adóhatóság javára bejegyzett
végrehajtási jog törlése érdekében. A vádlott ezt követően átadott ismerősének
egy tulajdoni lapot, valamint az ingatlan tulajdonosának hamisított aláírását
tartalmazó meghatalmazását, mellyel azt a látszatot keltette, hogy a tulajdonos
hozzájárult a végrehajtási jog törléséhez, majd az ismerős a dokumentumokat
benyújtotta az adóhatósághoz.

Ezt követően a vádlott megbízta a II.r. vádlottat azzal, hogy működjön közre
anyagi ellenszolgáltatás fejében a fenti ingatlan értékesítésében oly módon,
hogy azt kellett mondania a potenciális vevőknek, hogy az ingatlan
tulajdonosa az értékesítéssel Londonban megbízta őt. II.r. vádlott 2012.
január hó 09. napján I.r. vádlott iránymutatása alapján jogtalan anyagi
haszonszerzés céljából tévedésbe ejtett az ingatlant megvásárolni
szándékozó vevőt, amikor azt a látszatot keltette, hogy az ingatlant annak
tulajdonosa megbízásából értékesíti 6 millió forint vételár fejében. 2012.
február hó 20. napján II.r. vádlott adásvételi szerződést kötött
megbízottként a sértettel, mely során hamisított meghatalmazást használt
fel. II.r. vádlott a közüzemi díjak levonása után ténylegesen 5.544.090
forintot vett át, melyet még aznap este átadott I.r. vádlottnak, aki II.r. vádlott
részére 500 ezer forintot juttatott a közreműködéséért.

A fentieken kívül I.r. vádlott 2010 és 2013 évek között több esetben százezres,
illetve egy esetben milliós nagyságrendű összegeket kért kölcsön több sértettől,
bizonyos esetekben azt állítva, hogy egy mindszenti egyesület elnökeként a
pénzre egy elnyert pályázathoz szükséges önerő biztosítása érdekében van
szüksége. I.r. vádlott a kölcsönkért összegek visszafizetési szándékát illetően
jogtalan haszonszerzés végett a sértetteket tévedésbe ejtette, és az összegeket
vagy egyáltalán nem, vagy csak kis részben fizette vissza azzal, hogy a
teljesítésre nyilvánvalóan reális lehetősége nem volt.

Mindezt meghaladóan a hivatkozott egyesület elnökeként 2013 januárja és
márciusa között összesen 2.105.000,- forintot vett le az egyesület
bankszámlájáról, mely összeggel teljes egészében sajátjaként rendelkezett,
és a pénz felhasználásával nem számolt el.
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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

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Járásbíróság
csoportosan és
felfegyverkezve elkövetett
garázdaság bűntette

2017. június 12.

8:15

Fsz. 29. tárgyaló
A vád szerint a három felnőtt és két fiatalkorú vádlott 2015. május 30-án
este Székesfehérváron, a Palotaváros egyik parkjában ittas állapotban két
kiskorú személyt közrefogott és egyiküket az egyik fiatalkorú vádlott
ököllel arcon ütötte. Majd három vádlott a Széchenyi úton haladt tovább,
ahol három arra haladó fiatalt állítottak meg, s közülük két személyt
bántalmaztak, nekik 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozva, az egyik
sértettnél azonban fennállt a 8 napon túl gyógyuló sérülés kialakulásának
veszélye is. Ezután mind az öt vádlott a Jancsár út felé indult, amikor a
Sziget utcában felfigyeltek egy fiúkból és lányokból álló 13 fős társaságra,
akik egy szórakozóhely felé mentek. A vádlottak először hangosan
szidalmazni kezdték a másik – általuk nem ismert – társaság tagjait, majd
kámzsákat, maszkokat is a fejükre húztak, az egyik vádlott a nála lévő
„vipera” botot is kicsattintotta. Német indulókat is énekeltek, majd „Heil
Hitler! Sieg heil!” kifejezéseket skandálva, szidalmakat és fenyegetéseket
kiabálva megközelítették a másik társaságot. Először csak löködték őket,
majd a társaság több tagját bántalmazták. Egy sértettnek 8 napon túl
gyógyuló súlyos sérülése keletkezett.
A vád tárgyát képezi továbbá, hogy az I.r. vádlott 2015. évben a tarkójára,
bárki által jól látható helyre önkényuralmi jelképnek minősülő
horogkeresztet tetováltatott, melyet hónapokig viselt.
Információ:

dr. Hudák Hedvig
sajtószóvivő
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sajto@szekesfehervarit.birosag.hu
0630/559-7181

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Zalaegerszegi Járásbíróság
Zalaegerszeg, Várkör 2.
P.A.I.

Különösen

nagy

értékre

üzletszerűen
folytatólagosan

2017. 06.12.

9:00

és
elkövetett

sikkasztás bűntette stb.

A szombathelyi vádlott 2006-2009. években egy vasi székhelyű bank
alkalmazásában állt. A munkaköri jogosítványaival visszaélve fiktív
bankszámlákat nyitott nem létező, illetve valós személyek, valamint a
bank ügyfelei nevének és adatainak felhasználásával, a sértettek tudta
és beleegyezése nélkül.
Ezt követően - sajátjaként rendelkezve a bank, illetve a sértettek
számlapénzével - pénzügyi tranzakciókat bonyolított le.
A vádlott cselekményével a banknak, illetve ügyfeleinek 117.038.449.-Ft
kárt okozott, amely visszafizetéssel nagyrészt megtérült.
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. június 13.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
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B. T.

Rágalmazás vétsége

2017.06.13.

09:00

Az első fokon eljárt Miskolci Járásbíróság 2016 májusában Gy. L. I.r.
vádlottat az ellene becsületsértés vétsége miatt emelt vád alól,
felmentette. B. T. II.r. vádlottat rágalmazás vétsége miatt megrovásban
részesítette. A másodfokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 áprilisában
I.r. vádlott tekintetében helybenhagyta az ítéletet. II.r. vádlott esetében az
ítéletet hatályon kívül helyezte és a rágalmazás vétsége miatt indult
büntetőeljárást megszüntette. Az ítélet ellen a magánvádló fellebbezett. A
bíróság által megállapított tényállás szerint II.r. vádlott 2009 áprilisában
megbízta I.r. vádlottat azzal, hogy a szülei harsányi temetőben lévő
sírjának fedlapját cserélje le, újakra. A megrendelt munkát I.r. vádlott
elvégezte, II.r. vádlott a munkadíjat kifizette. nem sokkal ezután II.r.
vádlott ismét szólt I.r. vádlottnak, hogy a fedlapot a sírról feltehetőleg a
testvére B. Zs. leszedte, ezért ismét helyre kell állítani azt. I.r. vádlott
ennek a kérésnek is eleget tett. Azonban egy hét múlva II.r. vádlott újra
megjelent I.r. vádlottnál, mert a fedlapot megint leszedte valaki. Ezért arra
kérte I.r. vádlottat, hogy a gránit fedlapot szállítsa le neki a telephelyére.
Az ismételt helyreállításkor tapasztalta I.r. vádlott, hogy a síron lévő
emlékkőbe II.r. vádlott testvére, B. Zs. magánvádló elkezdte a saját nevét
belevésni, mely nagyon csúnya munka volt, I.r. vádlott megítélése szerint.
Ezt a kijelentést sérelmezte a magánvádló. Az eseményeket I.r. vádlott az
rendőrségen tett tanúkihallgatásakor részletesen jegyzőkönyvbe mondta.
A magánvádló és testvére, II.r. vádlott között korábban ugyancsak
rágalmazás vétsége miatt büntető eljárás volt folyamatban a magánvádló
feljelentése alapján. II.r. vádlott olyan kijelentést tett, mely szerint a
magánvádló őt hamisan vádolja bűncselekmény elkövetésével. Első
nyilvános ülés.

Debreceni Ítélőtábla
D. G.

Testi sértés bűntette

2017.06.13.

10:00
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Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 februárjában D. G.
vádlottat testi sértés bűntette, rablás bűntette, közokirattal visszaélés
vétsége és információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás
bűntettének kísérlete miatt 10 év börtönbüntetésre és 10 év közügyektől
eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3 részének kitöltése
után bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a védő fellebbezett
enyhítésért. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2015
áprilisában Emődön a sértett az idős nyugdíjas sértett elindult a szokásos
esti sétájára. A vádlott egy sörözőben italozott és az „szokásosnál”
ittasabb állapotba került. Majd távozott a sörözőből és út közben
észrevette a hazafelé tartó sértettet, akit gyermekkorától ismert. Követni
kezdte az idős férfit, majd minden előzmény nélkül hátulról egy tompa
tárggyal leütötte. Az ütés hatására a sértett eszméletét vesztette és a
földre került. A vádlott ekkor átkutatta a ruházatát, elvette a pénztárcáját,
benn 3000.-Ft készpénzzel, iratokkal, bankkártyával, hitelkártyával és
azokhoz tartozó PIN-kódokkal együtt. Ezt követően a vádlott a
magatehetetlen sértettet a ház kerítésének betonrészéhez ültette fel,
majd többször is becsengetett a házba azért, hogy az ott lakók a sérült
idős emberen segíteni tudjanak. A vádlott több alkalommal megpróbált
mindkét bankkártyával pénzt felvenni, azonban ez nem sikerült, mert a
számlákon nem volt összeg. A vádlott ekkor a bankkártyát és a
hitelkártyát is egy patakba dobta. A sértettet kórházba szállították, majd
néhány nap múlva meg is műtötték. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
K. Lné

Hamis magánokirat
felhasználásának vétsége

2017.06.13.

10:00

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Járásbíróság 2016 márciusában K. Lné I.r.
vádlottat az 1 rb. magánokirat felhasználása vétsége, R. J. Fné II.r.
vádlottat az 1 rb közokirat-hamisítás bűntette, és M. János IV.r. vádlottat
az 1 rb. közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vád alól felmentette. D.
Y. III.t. vádlottat 1 rb. magánokirat-hamisítás vétsége miatt 1 évre
kiutasította Magyarország területéről. A másodfokon eljárt Nyíregyházi
Törvényszék az elsőfokú ítéletet II. és IV.r. vádlottakkal szemben hatályon
kívül helyezte és a járásbíróság más tanácsa által lefolytatandó új
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eljárásra utasította. I.r. vádlott esetében a vádlottat bűnösnek mondta ki
közokirat-hamisítás bűntettében és 400.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. Az
ítélet ellen a vádlott enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított
tényállás szerint III.r. vádlott 2012 októberében egyszerűsített honosítási
kérelmet nyújtott be Tiszanagyfalu önkormányzatához. A honosítás
feltétele a magyar nyelvtudás. A kérelmet I.r. vádlott vette át. A magyar
nyelven írt önéletrajzát, ha nehézkesen is, de magyar nyelven elmondta
I.r. vádlottnak. III.r. vádlott valótlanul nyilatkozta azt, hogy érti és beszéli
a magyar nyelvet. I.r. vádlott továbbította III.r. vádlott kérelmét a
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz. A hivatal hiánypótlásra
szólította fel III.r. vádlottat, aki megjelent a konzuli ügyintéző előtt és azt
állította, hogy nem ő kezdeményezte az állampolgárságot, illetve az
ügyintéző kérte arra, hogy az állampolgársági kérelmét vonja vissza. Az
nem volt megállapítható, hogy III.r. vádlott magyar nyelv ismeretének
hiányát I.r. vádlott felismerhette és észlelhette. IV.r. vádlott 2013
februárjában honosítási kérelmet nyújtott be Tiszanagyfalu
önkormányzatához. A kérelmet II.r. vádlott vette át. Kétséget kizáróan
nem volt megállapítható, hogy IV.r. vádlott a magyar nyelvet alap szinten
nem értette és nem beszélte. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
T. I.

Testi sértés bűntette

2017.06.13.

13:00

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 februárjában T. I. vádlottat
testi sértés bűntettének kísérlete miatt 7 év fegyházbüntetésre és 7 év
közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott feltételes szabadságra nem
bocsátható Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért fellebbezetek.
A bíróság által megállapított tényállás szerint 2015 áprilisában a vádlott
Oszlár településre ment, ahol a sértett élettársának a születésnapját
ünnepelték főként a rokonsághoz tartozók társaságában. A vádlott és a
sértett is az ünneplés ideje alatt, hasonlóan a társaság tagjaihoz, erősen
ittas állapotba kerültek, kisebb-nagyobb szóváltások alakultak ki. A
vádlott összeszólalkozott édesanyjával, ebbe beleavatkozott a sértett is,
próbálta csendesíteni a vádlottat. Ekkor azonban őt a vádlott ököllel arcul
ütötte, és a két férfi kölcsönösen dulakodni kezdett, verekedtek. Miután a

17
földre kerültek, a vádlott elővette a bicskáját és két alkalommal
megszúrta a sértettet. A sértett szinte nem is észlelte a szúrásokat, ennek
ellenére abbahagyták a verekedést. A vérző sebeket a férfi élettársa, a
rokonok észlelték és mentőt hívtak. A sértett sérülései 8 napon túl
gyógyultak. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

T. Cs. I. és

csalás bűntette

2017. június 13.

9.00

10 társa

további
információ

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

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

V. P. és 4 társa

különösen jelentős
értékre elkövetett

2017. június 13

8.30
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sikkasztás bűntette és
más bűncselekmények
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 tanúk 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

Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78.
M. N. és társa
további
információ

kémkedés bűntette

2017. június 13

9.00

(A bíróság a minősített adatok megóvása érdekében esetenként zárt tárgyalást
rendelhet el.)
A tárgyalási napon tanúk 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 IV. és XV. Kerületi Bíróság IV., Tavasz u. 21. földszint 71.
V. Zs.

sikkasztás bűntette

2017. június 13.

8.30
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további
információ

A vádlott, V. Zs. egy kép- és hanghordozók nagykereskedelmével foglalkozó cég
alkalmazásában állt, majd 2010. januárjától ügyvezetője lett. A vádirat szerint a
Kft-nél a szerződéses partnereivel kialakított elszámolási gyakorlat, valamint a
bizományosi értékesítési folyamatok jól működtek, egészen a vádlott
kinevezéséig.
V. Zs. vádlott a vezetése alatt az értékesítésre átvett CD és DVD kiadványokkal, a
nem értékesített és a kereskedőktől visszajött áruval nem számolt el, azokat nem
leltározta és a kép- és hanghordozókból befolyt vételárat eltulajdonította. A
vádlott 22 sértettnek több mint 100 millió forintos kárt okozott.
Az ügyészség a vádlottat üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon tanúk 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

KAPOSVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Kaposvári Törvényszék Kaposvár, Bajcsy-Zs. u. 3. I. emelet 118.

H.GY.

gondatlanságból
elkövetett emberölés
vétsége

VI.13.

9.00

A 45 éves vádlottat a Somogy Megyei Főügyészség gondatlanságból
elkövetett emberölés vétségével vádolja.
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott a két éves sértettel együtt
vásárolt a mozgóárusnál, ennek során nem fordított kellő figyelmet a
kigyermek mozgására, aki az éppen elinduló teherautó elé lépett, mely őt
elütötte. A sértett még a helyszínen életét vesztette. Folytatólagos tárgyalás,
befejezés várható.
Információ:

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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

fszt. 25.
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vádlott K.T. és 14 társa

ügy lopás bűntette és időpont 2017. június
más bűncselekmények 13. 8-30 óra

A védői perbeszédekkel folytatódik az áramlopásos büntetőper
Az ügyész perbeszédével folytatódik a Kecskeméti Törvényszéken annak
a 15 vádlottnak a büntetőügye, akiket áramlopással vádol az ügyészség.
A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott villanyszerelő szakképzettséggel
rendelkezik és 2004. június 23. napjáig az EDF DÉMÁSZ Zrt. jogelődje
alkalmazásában
állt
önálló
szerelői
munkakörben,
amikor
munkaviszonyát a munkáltatója rendkívüli felmondással megszüntette.
A II.r. vádlott elektroműszerész szakképzettséggel rendelkezik és 2008.
január 15. napjáig körzetszerelőként dolgozott a DÉMÁSZ Partner Kft-nél.
Az I.r. és a II.r. vádlottak – utólag már pontosan meg nem határozható
időpontban, de valamikor 2006. év nyara előtt, ismeretlen körülmények
között – elhatározták, hogy a szakképzettségük nyújtotta ismereteiket
felhasználva,
rendszeres
jogtalan
haszonszerzés
céljából
magánszemélyek és vállalkozások részére segítséget nyújtanak
villamosenergia jogtalan eltulajdonításához.
Ennek következtében – a villanyórák visszapörgetésével - a vádirat
megállapítása szerint 10 fogyasztási helyen összesen 78.146.817,- forint
értékű villamosenergiát vételeztek jogosulatlanul a fogyasztók.
Az ügyészség a vádiratban 8 vádlottal szemben indítványozza letöltendő
börtönbüntetés kiszabását.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Vádlott Fk. B. I.

123.tárgyaló
ügy rablás bűntette és
más bűncselekmény

időpont 2017. június
13. 8 óra 30 perc

Tanúk kihallgatásával folytatódik a nő kirablásával vádolt
fiatalkorú büntetőpere
A vádirat lényege szerint a 18 éves vádlott, az eljárás során ismeretlenül
maradt társával együtt 2015. március 3-án 19 óra 15 perc körüli időben
hátulról megragadta a gyalogosan közlekedő nő jobb vállán lévő táskát,
majd azt úgy megrántotta, hogy a sértett a földre esett. A hölgy a táska
pántját nem engedte el és ezért őt az elkövetők egy rövid szakaszon a
földön húzták. A táska vállpántja végül elszakadt és azt a vádlott és társa
a benne lévő 45.000.-Ft összegű készpénzzel és személyes iratokkal
együtt elvitte.
A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett el.
Az ügyészség a vádlottal szemben fogházban
szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.

végrehajtandó
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A tárgyaláson tanúk kihallgatására kerül sor.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék,

Cs.A.
vádlott

több ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete
önbíráskodás bűntette
és személyi szabadság
megsértésének bűntette

2017. június 13.

08:30

Miskolc, Dózsa
György u. 4.
I./ 113. sz.
tárgyalóterem

A bizonyítási eljárás befejezése várható a Miskolci Törvényszéken
emberölés bűntettének kísérlete miatt indult büntetőügyben.
A vádlott és a sértett között érzelmi kapcsolat volt, mely tartama alatt a
vádlott nagyobb összeget adott kölcsön a sértettnek. A kapcsolat
megszakadása után a vádlott visszakövetelte a pénzt, melynek érdekében
a sértettet bezárta, bántalmazta.
Később a vádlott megjelent a volt élettársa ismerősének Izsófalván lévő
lakásán. A sértettek a teraszon tartózkodtak, a vádlott fegyverrel a
kezében beterelte őket a házba, majd a fegyvert rájuk szegezve, lelövéssel,
megöléssel fenyegette őket. Egy alkalommal megpróbálta a fegyvert
elsütni, azonban az nem járt sikerrel, ezért a sértettet a halántékán a
fegyver markolatával megütötte.

Információ:

Ítélethirdetés várható.
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
Encsi Járásbíróság
Encs
Petőfi út 75.
Fszt. 3.
tárgyalóterem

Cs.Gy.
vádlott

rablás bűntette

2017. június 13.

10:30
óra

Folytatólagos tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak a
büntetőügyében, aki 2016. augusztusában ittas állapotban egy gönci
fagyizóba ment, ahol először pénzt, majd miután azt nem kapott,
fagylaltot és üdítőt követelt az eladótól úgy, hogy közben azzal fenyegette,

22
hogy „megszúrja”.
Pár perc múlva visszament és további fagylaltot követelt, majd ismét azzal
fenyegette a sértettet, hogy megszúrja, ha pedig hívja a rendőröket, akkor
majd a tárgyaláson szúrja le.

Információ:

A bizonyítás befejezése nem várható.
dr. Gyurán Ildikó, sajtószóvivő 06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

Miskolci Törvényszék
Encsi Járásbíróság

H.G.T. és 1
társa
vádlottak

Encs
Petőfi út 75.
Fszt. 3.
tárgyalóterem

Információ:

bűncselekmény
elhárítására koránál
fogva korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett
rablás bűntette

2017.
június 13.

8:00
óra

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

B.Z.-né
vádlott

Bűncselekmény
felismerésére, elhárítására
koránál, fogyatékosságánál
fogva korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett rablás bűntette
és más bűncselekmény

2017. június 13.

10:00
óra

Befejezi a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság az idős sértettek
sérelmére elkövetett rablás bűntette és más bűncselekmények miatt
indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint a többszörös visszaeső vádlott 2016.
szeptemberében felfigyelt az utcán közlekedő 82 éves sértettre, akivel
beszélgetést kezdeményezett. Hazáig követte a sértettet, majd előbb a
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kulcsainak átadására szólította fel, majd mivel sértett a kulcsokat nem
adta át, azt elvette tőle. Az idős asszony a kulcsokat megpróbálta
visszaszerezni, azonban a vádlott a földre lökte őt. Ezután a kulcsokkal a
lakás ajtaját kinyitotta, oda bement, azt átkutatta, majd a sértett ujján lévő
gyűrűt akarta elvenni, de a sértett az ujjai összeszorításával
megakadályozta azt.
Más esetben a 84 éves sértett bizalmába férkőzött, többször járt a
lakásában, ahonnan ékszereket, készpénzt vitt magával, 400.000.-forintot
meghaladó összegben.
Később azzal szólította meg a sértettet, hogy tőle kenyeret kért. Bement a
sértett lakásába és onnan magával vitte annak tárcáját a benne lévő
40.000.- forint készpénzzel és a sértett irataival
Ítélethirdetés várható.
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867

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

B. L. és
hat társa

nagyobb vagyoni hátrányt
okozó hűtlen kezelés bűntette
és más bűncselekmények

2017.
06.13.

9.00

A vádirat szerint röviden: Az I.r. vádlottat 2013. október 3-án Gilvánfa
polgármesterévé, a II.r., a III.r., a IV.r. és az V.r. vádlottakat 2010. október
3-án önkormányzati képviselővé választották, a II.r. vádlott a polgármester
helyettese is volt.
A vádlottak többek között, kiemelve az alábbi bűncselekményeket
követték el:
Az I., II., III., IV. és V.r. vádlottak 2012 és 2013 nyarán elhatározták, hogy az
önkormányzat pénzén és az általa lízingelt gépkocsival utaznak
Horvátországba, ezért erre a célra 2012-ben az önkormányzattól 200.000
forintot, 2013-ban 300.000 forintot vettek fel, melyből élelmiszert, italokat
vásároltak, a fennmaradó pénzt kunára váltották. A gépkocsi üzemanyagát
is az önkormányzat pénzéből finanszírozták. Az utazásra 2013-ban
hozzátartozóikat is magukkal vitték.
A Gilvánfai Önkormányzat 2012 és 2013 évben a községi önkormányzat
tulajdonában lévő vízelvezető árkok tisztítása során kitermelt, vegyes
fajtájú tűzifát a polgármester javaslatára, az I.r., II.r., III.r. és IV.r. vádlottak
úgy értékesítették több személynek, hogy az abból befolyó pénzt egymás
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között elosztották. A tűzifát vásárló személyek nem tudták, hogy a
megvásárolt fal bűncselekményből származik. A tűzifát a VII.r. vádlott
szállította el, majd a pénzt átvette a vevőktől –hét személytől, összesen
697.000 forintot - és odaadta az I.r. vádlottnak, aki azt a VII.r. vádlott
lakásán osztotta szét a munkában résztvevő vádlottak között.
A vádlottak a horvátországi utazásról és az ehhez szükséges
pénzösszegről, valamint az önkormányzat tulajdonában lévő árokból
kitermelt fa értékesítéséről nem képviselő-testületi ülésen, nem alakszerű
rendeleti vagy határozati formában döntöttek, így megszegték az
Önkormányzati törvényben foglalt rendelkezéseket.
Az I.r. és a II.r. vádlottak több ízben is elhatározták, hogy az önkormányzat
pénztárából különböző pénzösszegeket vesznek fel, melyet egymás között
elosztanak, és a pénztárban keletkező hiányt fiktív számlákkal palástolják.
Ennek érdekében először a VI. r. vádlottól, majd a VII. r. vádlottól papíron
fát vásároltak, és e vádlottakkal fiktív adásvételi szerződéseket kötöttek,
melyeket az önkormányzat könyvelési anyagában elhelyeztek.
A Siklósi Járási Ügyészség a vádiratában összesen kilenc cselekmény miatt
vádolja a vádlottakat sikkasztás, hűtlen kezelés bűntette és más
bűncselekmények miatt.
A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló
6.B.75/2016.

hivatali
vesztegetés
elfogadása és más
bűncselekmények

2017.06.13.
2017.06.14.
2017.06.15.

09.00
09.00
09.00

Folytatólagos tárgyalás , az utolsó napon akár ítélet is várható
A vád szerint I. r. vádlott kormánytisztviselőként egy járási hivatalnál
általános igazgatási munkakört látott el, munkakörébe többek között
állampolgársági ügyek intézése tartozott.
Az I. r. vádlott és az ügyvédjelöltként dolgozó II. r. vádlott 2013. november
végén abban állapodtak meg, hogy I. r. vádlott jogtalan előny ellenében,
kötelességét megszegve, valótlanul igazolja le külföldi állampolgárok
magyar nyelvismeretét egyszerűsített honosítási eljárás keretében és e
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Információ:

kérelmeket továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Honosítási
Igazgatóságához. A II. r. vádlott az I. r. vádlott részére személyenként
100.000,- forintot ajánlott, melynek ígéretét I. r. vádlott elfogadta.
A megállapodás véghezvitelében III. r. vádlott több alkalommal segítséget
nyújtott II. r. vádlott kérésére akként, hogy a készpénzt tartalmazó
borítékokat átadta I. r. vádlott számára. III. r. vádlott tudott arról, hogy
cselekménye I. r. vádlott megvesztegetését célozza.
A vádlottak cselekményei 18 külföldi állampolgárságú személy kérelmét
érintették.
Az I. r. vádlott tevékenységéért összesen 2.800.000,- forintot és 500 eurót
vett át.
Végső soron - I. r. vádlott közreműködéseként - nem került az
állampolgársági ügyekért felelős miniszternek a köztársasági elnökhöz
címzett előterjesztésébe a kérelmezőkre vonatkozó valótlan tény rögzítésre.
Az ügyészség I. r. vádlottat hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével,
közokirat-hamisítás bűntettével és annak kísérletével, II. r. vádlottat hivatali
vesztegetés bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és annak
kísérletével, míg III. r. vádlottat hivatali vesztegetés bűntettével vádolja.
Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu
Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló
B.F. és társai

adóbevételt különösen
nagymértékben
csökkentő adócsalás
büntette

2017. június
13.

8.00

–
hatályon
kívül
helyezés
folytán
megismételt eljárás -

A tatai székhelyű, Ba-Komp-Build Korlátolt Felelősségű Társaság 2008. július
7-én kelt társasági szerződéssel jött létre, a társaság önálló képviseleti joggal
rendelkező ügyvezetője a cég megalakulásától kezdődően a cég
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felszámolásának elrendeléséig T.R. volt. A társaság ügyvezetését ellátó,
könyvvezetését és adóbevallásait felügyelő személy szóbeli, teljes körű
meghatalmazás alapján T.R. ügyvezető unokatestvére, B.F. I.r. vádlott volt.

B.F. I.r. vádlott a BA-KOMP-BUILD Kft. adólevonási jogának érvényesítéséhez
2009. I-II. negyedévében az RF-NA Kft-től, 2009. III. negyedévében az RF-NA
Kft.-től, valamint az L-Dózer Kft.-től, 2009. IV. negyedévében az RN-NA Kft.től és a Mátmix Bt.-től, 2010. I. negyedévében az INFOSITE 2009 KFT-től,
2010. II. negyedévében, az INFOSITE 2009. Kft-től és a Főnix Tech Kft.-től,
2010. III. negyedévben, az INFOSITE 2009. Kft-től és a Fix Euro Kft.-től, 2010.
IV. negyedévében, az RF-NA Kft.-től és a Rafitech Kft.-től valótlan tartalmú,
teljesítés nélküli számlákat fogadott be és azokat a társaság könyvelésében,
valamint az adóhatósághoz benyújtott adóbevallásaiban szerepeltette,
mellyel az állami adóbevételt ÁFA adónemben 2009. I. negyedévében
5.688.870,- Ft-tal, 2009. II. negyedévében 7.468.143,- Ft-tal, 2009.
III.
negyedévében 16.590.000,- Ft-tal, 2009. IV. negyedévében 7.824.000,- Ft-tal,
2010. I. negyedévében 8.921.475,- Ft-tal, 2010. II. negyedévében
33.165.210,- Ft-tal, 2010. III. negyedévében 21.581.319,- Ft-tal,
2010. IV. negyedévében 6.958.875,- Ft-tal, 2009-2010. években összesen
108.197.892 Ft-tal csökkentette. A kérdéses számlákon feltüntetett
gazdasági események a valóságban nem történtek meg, a számlákon
feltüntetett munkálatokat nem a számla kibocsátója végezte el, így a
társaság adólevonási jogának érvényesítése fiktív számlák alapján történt
meg.

B.F. I.r. vádlott által a BA-KOMP-BUILD Kft. adólevonási jogának
érvényesítéséhez felhasznált, valótlan tartalmú, teljesítés nélküli számlák a
társaság könyvelésébe történő beállításában és a számlák ÁFA tartalmának
t adóbevallásaiban jogosulatlanul levonásba helyezésében és ezzel az állami
adóbevétel jogosulatlan csökkentésében II. rendű, III. rendű, IV. rendű és V.
rendű vádlottak a fenti gazdasági társaságok képviselőjeként
közreműködtek.

Bizonyítás

Információ:

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

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-988
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu
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VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK
Veszprémi Járásbíróság
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.
112. sz. tárgyaló
B.177/2017.
Cs. A.
Kuruzslás bűntette

2017.
13.

június

08,30
óra

A járásbíróság az ügyben első tárgyalást tart, amelyen a vádlottat
hallgatja ki.
A vádirati tényállás lényege szerint:
A vádlott 2010 óta vezető tisztségviselője a Dr. D. Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. gazdasági társaságnak, melynek fő tevékenységi köre a
fogorvosi
járóbeteg
ellátás.
A telephelyként megjelölt b.-i ingatlanban fogorvosi rendelőt alakítottak ki,
amely
a szükséges működési engedélyekkel rendelkezett. A rendelőben a vádlott
ügyvezetése
alatt álló gazdasági társasággal szerződéses jogviszony alapján
szakképesítéssel
rendelkező fogorvosok, fogszakorvosok végeztek magán fogorvosi
alapellátás
körébe
tartozó fogászati tevékenységet.
A vádlott pontosan meg nem határozható időponttól kezdődően a fenti
fogászati rendelőben fogorvosi tevékenységet folytatott oly módon, hogy az
ott
dolgozóknak, illetőleg a hozzá fogorvosi kezelésre forduló, a nyomozás
során
pontosan nem meghatározható számú személynek azt a látszatot keltette,
hogy
fogorvosként eljárni jogosult: ennek körében a vádlott jogosulatlanul,
rendszeresen, ellenszolgáltatás fejében a fogorvosi tevékenység körébe
tartozó
tevékenységet – így különösen vizsgálatot, foghúzást, fogtömést,
gyökérkezelést,
koronák felhelyezését, gyógyszerek, kezelések kiválasztását – végzett.
A vádlott részére a beavatkozást igénybe vevők túlnyomó része különböző
mértékű, a beavatkozás jellegétől függő ellenértéket fizetett.
A vádlott hazai fogorvosi oklevéllel, illetőleg külföldi egyetemen szerzett és
honosított, egyenértékűségi záradékkal ellátott fogorvosi oklevéllel nem
rendelkezik,
orvosi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedélye nincs, ezért
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fogorvosi

gyakorlat

végzésére

nem

jogosult.

A Veszprémi Járási és Nyomozó Ügyészség a vádlottal szemben
felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását, az orvosi
szakképesítéshez kötött foglalkozás gyakorlásától való eltiltását és a
büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezését
indítványozta.
Információ:

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

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK
Nagykanizsai Járásbíróság
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
H. M. és 16
társa

Embercsempészés

2017. 06.13.

10.00

bűntette

Az ügy 17 vádlottat érint, közülük az I. és a II. rendű vádlott illegálisan
Magyarországra érkezett tunéziai, a többi pedig magyar állampolgár.
A vád szerint az I. rendű vádlott 2012 nyarán, a II. rendű pedig 2013
tavaszán érkezett hazákba, s menedékstátuszért folyamodtak. Az I.
rendű vádlott időközben élettársi kapcsolatot létesített egy magyar nővel
(az ügy III. rendű vádlottja.) A három vádlott elhatározta, hogy
embercsempészetből szereznek pénzt. Az I. és II. rendű vádlottak a
bicskei, debreceni menekülttáborokban, illetőleg Budapesten kerestek
engedélyekkel nem rendelkező migránsokat, kapcsolatot építettek ki
embercsempészekkel, fuvarokat szerveztek, sofőröket, valamint
szállítójárműveket kerestek. A vád szerint a tolmácsolási feladatokat
több esetben a III. rendű vádlott végezte, a IV.-VIII. rendű vádlottak a
szervezet tagjaként sofőrként vagy biztosítóként vettek részt az
akciókban, míg a IX.- XVIII. rendű vádlottak alkalmilag működtek közre a
szervezésben, illetve a szállításban.
A vádirat 11 (5 sikeres, 6 sikertelen) esetet ró a vádlottak terhére 2013
júliusa és szeptembere közötti időszakban.

Információ:

dr. Beznicza Árpád
sajtószóvivő
0630/902-4360
BezniczaA@zalaegerszegit.birosag.hu

29
Dr. Bartalné Dr. Mentes Judit
sajtószóvivő
0630/421-4789
BartalneMJ@zalaegerszegit.birosag.hu

2017. június 14.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
T. S. + 1 fő

Csalás bűntette

2017.06.14.

09:00

Az első fokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2016 áprilisában T. S. I.r.
vádlottat csalás bűntette miatt 920.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. F. I. Z.
II.r. vádlottat 440.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. A bíróság a pénzintézet
által előterjesztett polgári jogi igényt egyéb törvényes útra utasította. A
másodfokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 januárjában mindkét
vádlottat az ellenük csalás bűntette emelt vád alól felmentette. Az ítélet
ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a vádlottak terhére felmentésük
miatt megalapozatlanság okán, a másodfokú ítélet hatályon kívül
helyezése és új másodfokú eljárás lefolytatása érdekében. A bíróság által
megállapított tényállás szerint 2007 nyarán I.r. vádlott felajánlotta egy
ismerős, élettársi kapcsolatban élő párnak, hogy albérlet helyett
vásárolják mag a vádlott Balmazújvároson lévő kertes családi házát 5
millió forintért. A vevőknek volt ugyan jövedelme, azonban készpénzzel
nem rendelkeztek. Ezért I.r. vádlott felajánlotta nekik, hogy 500.000.-Ft
önerőt biztosít számukra, míg a fennmaradó 4.500.000.-Ft vételárrészt
megfizetéséhez egy pénzintézetnél svájci frank alapú, alacsony törlesztőrészletű, ún. fészekrakó lakáshitel igényléshez segítséget nyújt nekik. Az
adásvételi szerződést 2007 augusztusában megkötötték. Az ingatlan
értékbecslését egy kft nevében II.r. vádlott végezte, aki annak érdekében,
hogy I.r. vádlott a hitelösszeget megkapja, valótlan tartalmú
értékbecslést készített. A csatolt képeken a lakóház küldő felvételei
valóban az ügyben szereplő lakóházat ábrázolták, azonban a
fürdőszobáról, konyháról és szobáról készült felvételek egy ismeretlen,
lakott ingatlant mutattak be. A hitelhez szükséges jövedelem igazolást I.r.
vádlott egy ismerőse révén szerezte meg. Ezt követően a hitel kérelmet
2007 szeptemberében benyújtották a pénzintézethez. A lakáskölcsön
szerződést megkötötték, a pénzt, I.r. vádlott megkapta. Ezt követően a
vevők megtekintették a megvásárolt házat és kiderült, hogy az
elhanyagolt állapotban van, nincs bejárati ajtó, sem víz, sem
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villanyszerelvények nincsenek, a ház teljes mértékben lakhatatlan. A
vevők a házban annak rossz állapota miatt nem költöztek be és a havi
törlesztő részleteket sem fizették. A vádlottak a jogi személynek
cselekményükkel 4.500.000.-Ft kárt okozta, mely nem térült meg. I.r.
vádlott tagadta a cselekmény elkövetését és itatta bűnösségét. Első
nyilvános ülés.
Információ:

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

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
Budapest Környéki Törvényszék – V./521
Ügyszám:

Ügy:

7.B.103/2015

emberkereskedelem
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 06. 14.

09:00 óra

és
2017. 06. 16.

09:00 óra

A 2017. 06. 16-i tárgyaláson
ÍTÉLET VÁRHATÓ!

Vádirati tényállás:

F. A. I. r. vádlott és társai 2004. évtől kezdve több sértettet kényszerítettek
prostitúcióra. A sértettek között több 18. életévét be nem töltött személy volt,
akiknek szabadságát folyamatosan korlátozták, egymás között adták-vették,
gyakran bántalmazták őket. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság I. r. vádlottat
többek között kitartottság bűntettével, aljas indokból vagy célból elkövetett
könnyű testi sértés bűntettével, kiskorú veszélyeztetésének bűntettével,
felfegyverkezve, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság
megsértésének bűntettével, emberkereskedelem, gyermekprostitúció, valamint
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tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére azonos alkalommal
egymás cselekményéről tudva többek által elkövetett szexuális erőszak
bűntettével vádolja.

Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

S. L. és 23 társa

további
információ

vesztegetés
bűntette

2017. június 14.

8.30

A más ügyben előzetes letartóztatásban lévő K. Z. III. rendű és L. M. IV. rendű
vádlottakkal kapcsolatban álló vádlottak 2012 második felében megállapodtak
egymással, hogy haszonszerzés céljából labdarúgó mérkőzések eredményeinek
jogellenes befolyásolására törekednek úgy, hogy játékosoknak és
játékvezetőknek pénzt ajánlva befolyásolják a mérkőzéseket, melyekre Ázsiában
működő online fogadóirodáknál fogadásokat kötnek.
A vádiratban nevesített – befolyásolt – mérkőzések: 2013. március-május között
lejátszott magyar bajnoki labdarúgó mérkőzések, valamint U19-es magyar
bajnoki mérkőzések.
A tárgyalási napon tanúk meghallgatásával és iratismertetéssel 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

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 80.
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Sz.-F. Zs. S.

csalás bűntette

2017. június 14.

8.30

további
információ

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

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK
Gyulai Járásbíróság 4.B.46/2017. számú büntetőügy

Sz. I.
vádlott

Halált okozó ittas
járművezetés
bűntette

Tárgyalás időpontja:

08 óra 30 perc

2017. június 14.

Első tárgyalás

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett 2016
júniusában együtt szórakoztak egy sarkadi presszóban. A vádlott az éjszaka
folyamán szeszes italt fogyasztott, melynek hatására enyhe fokú alkoholos
befolyásoltság alatt állt. A presszóból való távozásukat követően a sértett
felajánlotta a vádlottnak, hogy vezetheti a sértett autóját, és átadta a
slusszkulcsot. A vádlott beült a vezetőülésbe, a sértett az anyósülésben, egy
ismerősük pedig hátul foglalt helyet. Sarkad belterületén több mint 100 km/h-s
sebességgel hajtott a vádlott, amikor ittassága és a jelentős sebességtúllépés
miatt egy kanyarban elvesztette az irányítást az autó felett. A gépkocsi
átsodródott a szemközti oldalra, lehajtott az útpadkára, és egymás után két fának
is nekicsapódott. A baleset következtében a sértett olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott. A hátul utazó személy az ütközés
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erejétől kizuhant a gépkocsiból, és 8 napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.

Információ

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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
vádlott G.I. és 3 társa

Díszterem
ügy hűtlen kezelés
bűntette

időpont 2017. június
14. 8-30 óra

Folytatódik a takarékszövetkezettel kapcsolatos büntetőper
A vádlottak kihallgatásával folytatódik az a pénzintézettel kapcsolatos
ügy, melyben az ügyészség egy takarékszövetkezet ügyvezető
igazgatójával, igazgatójával, valamint hitelügyi főelőadójával és hitelügyi
előadójával szemben emelt vádat.
A vádirat lényege szerint a takarékszövetkezetnél a hitelkérelmek
elbírálása nem az előírt szabályok megtartásával történt, a
cenzúrabizottság – melynek a vádlottak tagjai voltak - ténylegesen nem
működött, a hitelek folyósításáról egy személyben az I.r. vádlott döntött.
Munkáját a III.r. vádlott segítette, azonban a döntéseknél a II.r. vádlott is
jelen volt.
A vádlottak tevékenységének eredményeként számos olyan
hitelszerződést engedélyeztek és írtak alá, amelyek végső soron a
Takarékszövetkezet fizetőképességének megingásához, hitelintézeti
tevékenységének betiltásához, illetve felszámolásának elrendeléséhez
vezettek.
A vád ezeket a szerződéseket tartalmazza.
Az ügyészség börtönbüntetés kiszabását indítványozza a vádlottakkal
szemben.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG

131. tárgyaló
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vádlott P. M.

ügy állatnak különös
szenvedést okozva
elkövetett állatkínzás

Időpont 2017. június
14., 8 óra 30 perc

Kezdődik a kutyát az erkélyre kizáró nő büntetőpere
A vádirat lényege szerint a 20 éves kecskeméti nő 2015. július 7-én a reggeli
órákban egy lakás beton erkélyére zárta ki az élettársa tulajdonában lévő
staffordshire terrier fajtájú kutyát. Ezután ivóvíz és árnyék biztosítása
nélkül, a 35 °C fokos hőségben magára hagyta és elment otthonról. A
kutya e körülmények között az erkélyen különös szenvedések között
elpusztult. A nő ezt megelőzően is több alkalommal csukta már ki egész
napra az erkélyre az ebet.
Az ügyészség a vádlottal szemben felfüggesztett szabadságvesztés
kiszabására tett indítványt.
A tárgyalás a vádlott és a tanúk kihallgatásával kezdődik. Ítélethirdetés
nem várható.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék,
mint másodfokú
bíróság

Miskolc, Dózsa
György u. 4.
I./ 118. sz.
tárgyalóterem

Információ:

D.P.
vádlott

könnyű testi sértés és
rágalmazás vétsége

2017. június 14.

10:00

Ítéletet hirdet a Miskolci Törvényszék a D.P. vádlottal szemben
rágalmazás és testi sértés vétsége miatt indult magánvádas
büntetőügyben másodfokon. A szakértő meghallgatásával folytatja a
törvényszék a bizonyítási eljárást. Az első fokon eljárt Kazincbarcikai
Járásbíróság 2016. május 19-én a vádlottat bűnösnek mondta ki, a
büntetés kiszabását 1 év próbaidőre elhalasztotta.
Az elsőfokú tényállás szerint 2013. március 21-én a sértett (bekapcsolt,
hangfelvételre állított mobiltelefonnal) előzetes bejelentkezés nélkül a
Kazincbarcikai Városi Kórházban az igazgatói szoba ajtaja előtt megjelent,
bekopogtatott, és a vádlottat kereste, mert egy beteg ügyével
kapcsolatosan akart érdeklődni. A vádlott ekkor felszólította, hogy
szíveskedjék távozni az irodából. Ennek a felszólításnak a sértett nem tett
eleget, mire a vádlott már határozottan felszólította a helyiség
elhagyására. Mivel nem távozott, a vádlott a karját megragadta, egyúttal az
ajtóból kifelé tessékelte kis, tompa erőbehatást gyakorolva a sértett jobb
felkarjára. Másnap több hírportálon sajtóhírek jelentek meg az üggyel
kapcsolatosan. Az egyik tudósítónak sikerült telefonon felvennie a
kapcsolatot a vádlottal és vele rövid beszélgetést készíteni, amely során a
vádlottól származó, a sértett becsületének sérelmét okozó kijelentését a
híradásban fel is használtak.
dr. Horváth Dóra, sajtószóvivő 06-46-815-297, 70-361-2778
(horvathd@miskolc.birosag.hu)
dr. Molnár Dalma, sajtótitkár 06-46/815-386, 30-389-1867
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Miskolci Törvényszék
V. K.
vádlott
és 2
társa

Ózdi Járásbíróság

Ózd,
Jászi Oszkár u. 1.

Súlyos fenyegetéssel
elkövetett zsarolás bűntette
és más bűncselekmények

2017. június 14.

09:00

Folytatja a bizonyítási eljárást az Ózdi Járásbíróság V. K. vádlott és két társa
ellen súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette és más
bűncselekmények miatt indult büntetőügyben.

IV. sz.
tárgyalóterem

A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott a 1990-es évek végétől kezdődően
alacsony áron több leromlott állapotú családi házat és zártkertet vásárolt föl,
melyeket élettársával, a II. r. vádlottal együtt anyagilag és szociálisan
rászoruló személyeknek a piaci ár többszöröséért értékesített, valamint bérbe
adott. Figyelemmel arra, hogy a vádlottak tudomással bírtak azon tényről,
hogy a magas összegű bérleti díjak kifizetését követően a sértetteknek nem
marad pénzük a megélhetésükre, számukra 50%-os kamatok ellenében
biztosítottak kölcsönöket. Amikor a sértettek nem tudtak fizetni, a vádlottak
bántalmazással fenyegették meg őket. Egyes sértettek, akik járandóságait az
úgynevezett kamatos pénz törlesztés érdekében a kézbesítőtől az I. r. vádlott
vette át. Egy alkalommal az I. r. és a II. r. vádlott elmentek a sértett és az
élettársa bérleményébe, ahol kiabálva követelték az elmaradt bérleti díjat. A
sértett annyira megijedt a terheltektől, hogy mobiltelefonján keresztül próbált
rendőri segítséget hívni. Amikor az udvaron tartózkodó III. r. vádlott észlelte,
hogy az ajtón kilépő sértett értesíteni akarja a rendőrséget, ennek
megakadályozása érdekében az ajtóban megragadta a sértett torkát, és
rákiabált, hogy: „még a rendőrséget hívod?!” Az erőszakos fellépés hatására a
sértett nem mert telefonálni.
A bizonyítás befejezése nem várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz. II. tárgyalóterem
12.B.157/2014
J. I. és társai

emberölés
bűntette

2017.
06.14.

8.45

A 2010. november 5-én elkövetett cselekmény miatt, J. I. I. r., T. L. II. r. és R. J.
III. r. vádlott vonatkozásában, a Pécsi Törvényszék elsőfokú eljárásában
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hozott ítéletét a Pécsi Ítélőtábla – valamennyi vádlott vonatkozásában hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására
utasította.
A nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette
miatt indult új eljárásban folytatja tárgyalást a bíróság.
Információ:

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Járásbíróság
jelentős mennyiségű rossz
minőségű termék
forgalomba hozatalának
bűntette

2017. június 14.

8:00

16. tárgyaló
A vád szerint az I. rendű vádlott és 7 társa abban állapodtak meg, hogy
jogtalan haszonszerzés végett, húsmanipulációval, egyébként emberi
fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű hústermékeket teljes értékű
termékként hoznak forgalomba.
A külföldről beszállított fagyasztott húsárut kiolvasztották, majd azt a
kiolvadt húslével telepumpálták és újrafagyasztották azzal a céllal, hogy az
eredetihez hasonló címkével értékesítsék. A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági
Hivatal munkatársai még a forgalomba hozatal előtt Ercsiben lefoglalták a
forgalmazás céljából becsomagolt és hűtőházban tárolt termékeket.
Információ:

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

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló
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6.B.75/2016.

hivatali
vesztegetés
elfogadása és más
bűncselekmények

2017.06.13.
2017.06.14.
2017.06.15.

09.00
09.00
09.00

Folytatólagos tárgyalás , az utolsó napon akár ítélet is várható

Információ:

A vád szerint I. r. vádlott kormánytisztviselőként egy járási hivatalnál
általános igazgatási munkakört látott el, munkakörébe többek között
állampolgársági ügyek intézése tartozott.
Az I. r. vádlott és az ügyvédjelöltként dolgozó II. r. vádlott 2013. november
végén abban állapodtak meg, hogy I. r. vádlott jogtalan előny ellenében,
kötelességét megszegve, valótlanul igazolja le külföldi állampolgárok
magyar nyelvismeretét egyszerűsített honosítási eljárás keretében és e
kérelmeket továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Honosítási
Igazgatóságához. A II. r. vádlott az I. r. vádlott részére személyenként
100.000,- forintot ajánlott, melynek ígéretét I. r. vádlott elfogadta.
A megállapodás véghezvitelében III. r. vádlott több alkalommal segítséget
nyújtott II. r. vádlott kérésére akként, hogy a készpénzt tartalmazó
borítékokat átadta I. r. vádlott számára. III. r. vádlott tudott arról, hogy
cselekménye I. r. vádlott megvesztegetését célozza.
A vádlottak cselekményei 18 külföldi állampolgárságú személy kérelmét
érintették.
Az I. r. vádlott tevékenységéért összesen 2.800.000,- forintot és 500 eurót
vett át.
Végső soron - I. r. vádlott közreműködéseként - nem került az
állampolgársági ügyekért felelős miniszternek a köztársasági elnökhöz
címzett előterjesztésébe a kérelmezőkre vonatkozó valótlan tény rögzítésre.
Az ügyészség I. r. vádlottat hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével,
közokirat-hamisítás bűntettével és annak kísérletével, II. r. vádlottat hivatali
vesztegetés bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és annak
kísérletével, míg III. r. vádlottat hivatali vesztegetés bűntettével vádolja.
Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu
Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu

Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló
B.390/2016.

halálos közúti baleset
gondatlan okozásának
vétsége

2017.06.14.

09.00
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Folytatólagos tárgyalás
A vádlott lakott településen belül a megengedett 50 km/h helyett mintegy
77-84 km/h sebességgel közlekedett. Haladása során elütötte az előtte
szabálytalanul áthaladni szándékozó sértettet, aki a baleset
következtében a helyszínen életét vesztette.
Az ügyészség a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának
vétségével vádolja.
A tárgyaláson a tanúk kihallgatása, esetlegesen ítélethozatal várható.

Információ:

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

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

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló
G.G. és 14 társa

kábítószerkereskedelem
bűntette

2017. június
14.

08:00

G.G. I.r. vádlott 2011. évtől rendszeresen értékesített több féle kábítószert,
melyet ismeretlenül maradt személyektől Magyarországon, illetőleg
Németországból, Ausztriából és Szlovákiából szerzett be. A kábítószer
hígításában, adagolásában, csomagolásában, a vevőhöz való elszállításában I.r.
vádlottnak rendszeresen segítséget nyújtott élettársa, II.r. vádlott. A kábítószert
III.-XIV. rendű vádlottaknak értékesítették, akik fogyasztók voltak. A „pico”
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megnevezésű kábítószert kisebb fecskendőkbe, a felhígított amfetamint és
kokaint alufólia tasakokba adagolták.

Folytatólagos tárgyalás: ítélet-hirdetés.

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.
T.G. és

Különösen jelentős mennyiségre

társai

elkövetett kábítószer

2017. 06.14.

10:00

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.
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.
Információ:

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

2017. június 15.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
Budapest Környéki Törvényszék – V./521.
Ügyszám:

Ügy:

16.B.47/2017

emberölés
bűntettének
kísérlete

2017. 06. 15.

08:30 óra

ELSŐ TÁRGYALÁS!

Vádirati tényállás:

A vádlott Érden egy különálló házrészben lakott féltestvérénél szívességi
lakáshasználóként édesanyjukkal és annak férjével. Az anya oly módon vált
sértetté ebben az ügyben, hogy a vádlottban az a képzet támadt, hogy az
édesanyja testét megszállta egy migráns és meg kell őt ölnie. Ezért 2016. július 8án egy 25 cm pengehosszúságú dísztőrt fogott, átment a sértett lakrészébe és
egy alkalommal legalább közepes erővel szemből a hasán, majd a hátán is
megszúrta az védekező asszonyt. Az anya a házból kimenekülni nem tudott,
segélykiáltására az emeleten tartózkodó unokája és fia sietett segítségére. Amíg
a vádlott őket vette célba, a sértett ezt kihasználva mégis elhagyta az épületet,
mint ahogy a családtagoknak is sikerült kiszaladnia és rázárnia a vádlottra az
ajtókat. A kiérkező rendőrök fürdés közben vették őrizetbe a jelenleg is téves
eszmékkel és érzékcsalódásokkal küszködő skizofréniában szenvedő vádlottat.
Az anya által elszenvedett sérülések tényleges gyógytartama 3 hét. Az, hogy nem
került életveszélyes állapotba, csak a véletlennek köszönhető.
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Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

Zs. Á. A. és

csalás bűntette

2017. június 15.

8.30

2 társa

további
információ

A vád szerint Zs. Á. A. I. rendű vádlott egy ingatlanberuházó cég vezetőjeként
jelezte a tulajdonos önkormányzatnak, hogy részben saját erőből, részben banki
kölcsönből elvégezné egy épület felújítását, ezért az önkormányzat megalapított
egy kft-t, melynek 90%-ban a vádlott cége lett a tulajdonosa. A kft. az
önkormányzat épületének ingatlanfejlesztési beruházásaival kapcsolatban a
generálkivitelezői pályáztatás lebonyolítására egy másik vállalkozással szerződött.
Ez a vállalkozás a károsult céggel kötött szerződést pénzügyi műszaki
tanácsadásra, illetve üzletviteli tanácsadásra. A kapcsolattartó T. P. II. rendű vádlott
volt. A vádlottak később, a különböző megbízási szerződések és azok
kiegészítésének létrejöttét elősegítő tárgyalások során megtévesztették az
károsult vállalkozás képviseletében eljáró személyeket úgy, hogy valótlan adatokat
és körülményeket közöltek velük. A vád szerint a vádlottak előzetesen egyeztetett
közös célja az volt, hogy megszerezzék a II. rendű vádlotthoz köthető vállalkozás
megbízási díját, holott tudatában voltak, hogy sem reális esélye, sem lehetősége
nincs a szerződéses kötelezettségek teljesítésére.
Az ügyészség Zs. Á. A. I. rendű vádlottat folytatólagosan elkövetett különösen
jelentős kárt okozó csalás bűntettének kísérletével, míg T. P. II. rendű és K. Zs. III.
rendű vádlottakat társtettesként elkövetett különösen nagy kárt okozó csalás
bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon iratot ismertet a bíróság.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. II. emelet 211.

dr. Sz. I. és 2 társa

további
információ

hűtlen kezelés
bűntette

2017. június 15.

13.00

Dr. Sz. I. és két társa ellen az V. és XIII. kerületi Ügyészség hűtlen kezelés bűntette
miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlottak – az Állami Egészségügyi Központtal
összefüggésben – az állami közbeszerzésre vonatkozó szabályok megkerülésével
kötöttek szerződéseket és a szerződésekhez kapcsolódó teljesítésigazolásokat
annak ellenére állították ki, hogy a szerződések mögött valós teljesítések nem
voltak.
A tárgyalási napon a vádlottakat és tanúkat hallgatja 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 II., Fő u. 70-78.

D. M. és 117 társa

további
információ

költségvetési csalás
bűntette

2017. június
15.

9.00

A vád szerint D. M. I. rendű és H. N. II. rendű vádlott még 2012-ben elhatározták,
hogy a területalapú támogatások jogosulatlan megszerzése érdekében további
elkövető társak bevonásával, bűnszervezet kiépítésével évről-évre megszerzik
azon mezőgazdasági földterületekre járó támogatást, ahol a jogszerű
földhasználók nem terjesztettek elő támogatási igényt. Az I. rendű vádlottat
társtettesként, bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó költségvetési csalás bűntettével, továbbá befolyással üzérkedés bűntettével
vádolja az ügyészség. H. N. II. rendű vádlott ellen a vád társtettesként,
bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó,
költségvetési csalás bűntette, folytatólagosan elkövetett hivatali visszaélés
bűntette. Összesen 84 vádlott ellen folyik a büntetőeljárás.
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A Fővárosi Főügyészség 2017. március 21-én további 34 személlyel szemben
nyújtott be vádiratot, akik – bűnszervezet kiépítésével – 2011. 2012. 2013 években
további olyan mezőgazdasági földterületekre nyújtottak be nagy összegű fiktív
igénylést a területalapú támogatás megszerzése érdekében, amelyre a jogszerű
földhasználók ezzel a lehetőséggel nem éltek. A vádlottak részére nagy összegű
támogatás került ténylegesen kifizetésre. Ezen ügy I. rendű vádlottja, H. N. azonos
a D. M. vádlott és társai ellen folyamatban lévő ügy II. rendű vádlottjával.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

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

T. Cs. I. és

csalás bűntette

2017. június 15.

9.00

10 társa

további
információ

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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG
Vádlott M. A

131. tárgyaló
ügy felfegyverkezve
elkövetett rablás bűntette

időpont
2017. június 15.
14 óra 30 perc

Ítélethirdetéssel folytatódik az idős férfi sérelmére elkövetett fegyveres

45
rablással vádolt férfi büntetőpere
A vádirati lényege szerint a vádlott – 22 éves román állampolgár - 2016
szeptemberében azzal a szándékkal ment el az albérletben lakó sértetthez, hogy
a pénzét megszerezze.
A vádlott a nyitott ajtón át bement a lakásba, ahol a sértett az ágyon feküdt. A
vádlott megállt a szoba közepén, elővett zsebéből egy kést, azt maga előtt tartva
az ágyon felülő sértettnek azt mondta, hogy „pénzt vagy életet”. A sértett ennek
hatására 6.000 forint készpénzt adott át a vádlottnak, aki ezt követően belenyúlt a
sértett zsebébe, és onnan kivette a maradék 600 forint aprópénzt, azt szintén
eltette, majd távozott a házból.
A sértett idős korára tekintettel már gyenge, járóbottal tud közlekedni, így idős
koránál, állapotánál fogva a cselekmény elhárítására korlátozottan képes.
Az ügyészség – többek között – fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés
büntetés kiszabására tett indítványt.
A tárgyaláson ítélethirdetés várható.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék,

Miskolc, Dózsa
György u. 4.
I./ 113. sz.
tárgyalóterem

V. Gy.
vádlott

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. június 15.

08:30

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék V. Gy. vádlott ellen
életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint a vádlott édesanyjával és ikertestévérével lakott
egy ingatlanban. A sértett pénzt kért kölcsön édesanyjától, aki nem tett
eleget kérésének, és a vádlott is nehezményezte cselekedetét. A szóváltást
követően a sértett a közeli kocsmába ment, ahol elfogyasztott 3-4 üveg
sört. Amikor hazaért, meglátta a testvére által készített, a tűzhelyen lévő
levest, melyből enni kezdett. Amikor ezt a vádlott észrevette, rászólt a
sértettre, hogy ne egyen belőle, mert ő főzte, azonban a sértette folytatta
az evést. Ekkor a vádlott magához vett egy 7 cm hosszú és 6 mm átmérőjű
csavarhúzót, mellyel nagy erővel hátulról megszúrta testvérét úgy, hogy a
csavarhúzó merőleges irányba hatolt be a sértett bal lapockájának
magasságában. A sérülés nagy kiterjedésű légmellet okozott, mely
közvetlenül életveszélyesnek minősül.
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A bizonyítás befejezése nem várható.
Információ:

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

Miskolci Törvényszék
személyiségi jogok
megsértésének
megállapítása

Miskolci
Törvényszék
Miskolc, Fazekas
út 2.
III/II. tárgyaló

2017. június 15.

8:00
óra

Felperesek keresetükben kérik annak megállapítását, hogy az alperes
megsértette a jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogaikat azzal,
hogy a 2016. novemberében tartott sajtótájékoztatón és aztán több
sajtóorgánumban is valótlan állításokat tett egy idős embereket gondozó,
ápoló intézmény körülményeiről és az ezzel összefüggő önkormányzati
feladatokról. Kérik továbbá megfelelő nyilvánosságú elégtétel –
bocsánatkérés - biztosítását és sérelemdíj megfizetését.
A bíróság első tárgyalást tart az ügyben.

Információ:

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
Kazincbarcikai
Járásbíróság
Kazincbarcika, Fő
tér 41.
IV. sz.
tárgyalóterem

R.ZS. + 1
társa
vádlottak

közösség tagja elleni
erőszak bűntette és más
bűncselekmény

2017. június 15.

8:00

Folytatja a bíróság azoknak a vádlottaknak a büntetőügyét, aki barátaival
2016. május 1-jén Kazincbarcikán egy zártkörű rendezvényre mentek be,
ahol szeszes italt fogyasztottak és ismerkedtek a társasággal, őket a
rendezvény jellege ellenére senki nem küldte ki.
Majd hazaindultak, amikor útközben veszekedni kezdtek és az őket
csitítani próbáló sértettekre magyarságuk miatti bántalmazásra utaló,
szidalmazó kijelentéseket tettek.
Ítélethirdetés várható.

Információ:

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

47

Miskolci Törvényszék
H.L. vádlott
Encsi Járásbíróság
Encs,
Petőfi út 75.
Fszt. 3.
tárgyalóterem

Információ:

erőszakkal, fenyegetéssel
elkövetett kerítés
bűntette

2017. június
15.

13:00
óra

Folytatja a bizonyítási eljárást az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak
az ügyében, aki a vád szerint 2015. júliusában megjelent a sértettnél, hogy
szálljon be az autójába, mert ha nem, akkor megöli őt is és gyermekét is. A
sértett ekkor beült az autóba, majd a vádlott elvitte Németországba,
Lipcsébe, ahol róla erotikus tartalmú fotókat készített és ott arra
kényszerítette fenyegetéssel, hogy alkalmi partnereinek szexuális
szolgáltatást nyújtson 30-50 euróért. A pénzt a vádlott a sértettől elvette,
őt többször bántalmazta. A sértettnek néhány nap múlva sikerült a vádlott
telefonját megszereznie és hazatelefonálni édesanyjának, akitől segítséget
kért.
A bizonyítás befejezése nem várható.
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
C.N. vádlott
Szikszói
Járásbíróság
Szikszó,
Kassai út 31.
Fszt. 2.
tárgyalóterem

kábítószer-kereskedelem
bűntette

2017. június 15.

8:00
óra

Folytatódik a bizonyítási eljárás a Szikszói Járásbíróságon abban a
büntetőügyben, melynek vádja szerint a kábítószer-fogyasztó vádlott
Szikszón 2010-től 2015-ig rendszeresen árusított marihuánát visszajáró
vevőinek, ismerőseinek „füves cigaretta” formájában. A dílerkedést egy
méhészetben végezte, ahol a vadkender termesztéssel is
megpróbálkozott. A vádlott telefonjával több olyan fotófelvételt, ún.
„selfie”-t is készített, melyen cannabis-ültetvénye előtt áll.
A bizonyítás befejezése nem várható.

Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
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Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem
23.B.752/2016
M. A. és társa

súlyos testi sértés
bűntette

2017.
06.15

10.30

A vádirat szerint röviden: Az I.r. és II.r. vádlott férfiak biztonsági őrként
dolgoztak 2015. december 30-án Pécsett, a Lauber Dezső
Sportcsarnokban megtartott rendezvényen. Éjjel 22 óra és 22 óra 30 perc
között, a férfi mosdóból általuk észlelt zajokat ellenőrizték a vádlottak,
amikor egymás tevékenységéről tudva, közösen, előbb a mosdóban, majd
az alagsori folyosón bántalmazták a záráskor még ott tartózkodó sértettet
úgy, hogy míg a II.r. vádlott lefogta a sértettet, addig az I.r. vádlott több
alkalommal, ütéseket mért a sértett fejére.
A bántalmazás miatt a sértett a fején szerzett többszörös sérüléseket,
melyek közül négy fogának törése nyolc napon túl gyógyuló, súlyos
sérülés.

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.) fsz. 16. tárgyalóterem
10.B.781/2016
K. Á. és társa

halált okozó,
foglalkozás körében
elkövetett gondatlan
veszélyeztetés
vétsége

2017. 06.15.06.16.

8.30

A vád szerint röviden: Az I.r. vádlott férfi tulajdonát képezi egy sombereki
major és szárító terület, ahol egyéni vállalkozóként folytat mezőgazdasági
tevékenységet, mint üzemeltető és munkáltató. A II.r. vádlott férfi ezen a
területen, mint udvaros lát el feladatokat.
2015. november 3-án 16 és 17 óra közötti időszakban a telephelyen, a
terményszárító berendezés betonozott, szabadtéri területén három
kiskorú gyermek, az ott felhalmozott, 5-6 méter magas kukorica halomra
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felmásztak és ott játszottak. Közülük egyikük felmászott a halom tetejére,
majd elmerült a terményben és életét vesztette.
Az I.r. és II.r. vádlottak ekkor a telephelyen tartózkodtak, tudtak arról, hogy
a gyerekek ott játszanak, így mint munkáltató, illetve munkavállaló
foglalkozási szabályokat szegtek, amikor ezt lehetővé tették, illetve őket
nem küldték el onnan.

A bíróság, a két napra kitűzött tárgyalást folytatja.

Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Hódmezővásárhelyi Járásbíróság (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 4.) 8. számú
tárgyalóterem
A. L. vádlott
és 11 társa

Zsarolás bűntette,
hatósági eljárás
akadályozásának
bűntette és más
bűncselekmények

2017. június 15.

8.15
óra

Az ügy lényege:

Az Orosházi Városi Ügyészség a vádlottakkal szemben többrendbeli
személyi
szabadság
megsértése,
zsarolás
bűntette
és
más
bűncselekmények miatt emelt vádat. A kilenc vádlott közül az I.r. és a II. r.
vádlottak élettársak, a III., IV. és V. r. vádlottak a gyermekeik, a VI. r. vádlott
az V.r. vádlott élettársa, a IX. r. vádlott pedig a IV.r. vádlott élettársa.

A vádirat szerint a vádlottak döntően Gádoros település területén jogtalan
haszonszerzésből eredő vagyonukból jelentős ingatlanvagyonnal rendelkeztek.
Az II-VI.r. vádlottak az I.r. vádlott, mint családfő tekintélyelvű irányítása alatt
álltak.

A családtagok megállapodtak abban, hogy rendszeres haszonszerzésre
törekedve állandósult, módszeres bűnelkövetésre rendezkednek be oly
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módon, hogy a család állattartó gazdálkodását ún. „csicskatartásként”
ismert módszerre alapozottan üzemeltetik. Ennek keretében mentális,
egészségi, illetve szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott, befolyásolh ató,
elesett embereket keresnek fel, vesznek rá vonzó életkörülmények, jó
ellátás, megfelelő fizetség hamis ígéretével ingatlanuk elhagyására, majd
személyi okmányaiktól megfosztják őket, így önálló ügyintézéstől elzárják,
rossz lakhatási feltételek közé helyezik, állandó fenyegetéssel, fizikai
bántalmazással rendszeres munkavégzésre kényszerítik, rendszeres havi
járandóságaikat pedig elveszik. A családtagok között szervezett
munkamegosztás volt, a részfeladatokat – így a sértettek felkutatása,
szállítása, felügyelete, stb. – egymás között megosztották, mely során az I.r.
vádlott meghatározó szerepet játszott.

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

A VII. r. és VIII.r. vádlottak a család alkalmazásában álltak, utasításra közel 1,170
millió forint értékű csöves kukoricát tulajdonítottak el jogtalanul.

A Gyulai Nyomozó Ügyészség a fenti ügy kapcsán több rendbeli hatósági
eljárás akadályozása, hamis tanúzás és hamis tanúzásra való felhívás
bűntette miatt is vádat emelt a vádlottakkal szemben.

A vádirat szerint a fenti, zsarolás és más bűncselekmények miatt a családdal
szemben folytatott nyomozás során a rendőrség tanúként kívánta
kihallgatni a sértetteket, melyet a vádlottak a sértettek életveszélyes, illetve
súlyos fenyegetésével kívántak megakadályozni. A rossz egészségi
állapotban levő, befolyásolható sértetteket a kihallgatásukat megelőzően a
vádlottak megfenyegették, illetve velük a VI.r. és a VIII. r. ügyvéd
foglalkozású vádlottak által szerkesztett, valótlan tartalmú – büntetőjogi
felelősségük alóli mentesülésüket és a nyomozás megszüntetését célzó –
vallomásokat írattak alá. A sértettek a hatóság előtti meghallgatásukkor jogi
képviselőként jelen levő VI.r. és a VIII. r. vádlottak jelenlétében,
fenyegetettség hatása alatt szintén valótlan tartalmú vallomásokat tettek.

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

Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
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Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu
SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló
6.B.75/2016.

hivatali
vesztegetés
elfogadása és más
bűncselekmények

2017.06.13.
2017.06.14.
2017.06.15.

09.00
09.00
09.00

Folytatólagos tárgyalás , az utolsó napon akár ítélet is várható

Információ:

A vád szerint I. r. vádlott kormánytisztviselőként egy járási hivatalnál
általános igazgatási munkakört látott el, munkakörébe többek között
állampolgársági ügyek intézése tartozott.
Az I. r. vádlott és az ügyvédjelöltként dolgozó II. r. vádlott 2013. november
végén abban állapodtak meg, hogy I. r. vádlott jogtalan előny ellenében,
kötelességét megszegve, valótlanul igazolja le külföldi állampolgárok
magyar nyelvismeretét egyszerűsített honosítási eljárás keretében és e
kérelmeket továbbítja a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Honosítási
Igazgatóságához. A II. r. vádlott az I. r. vádlott részére személyenként
100.000,- forintot ajánlott, melynek ígéretét I. r. vádlott elfogadta.
A megállapodás véghezvitelében III. r. vádlott több alkalommal segítséget
nyújtott II. r. vádlott kérésére akként, hogy a készpénzt tartalmazó
borítékokat átadta I. r. vádlott számára. III. r. vádlott tudott arról, hogy
cselekménye I. r. vádlott megvesztegetését célozza.
A vádlottak cselekményei 18 külföldi állampolgárságú személy kérelmét
érintették.
Az I. r. vádlott tevékenységéért összesen 2.800.000,- forintot és 500 eurót
vett át.
Végső soron - I. r. vádlott közreműködéseként - nem került az
állampolgársági ügyekért felelős miniszternek a köztársasági elnökhöz
címzett előterjesztésébe a kérelmezőkre vonatkozó valótlan tény rögzítésre.
Az ügyészség I. r. vádlottat hivatali vesztegetés elfogadása bűntettével,
közokirat-hamisítás bűntettével és annak kísérletével, II. r. vádlottat hivatali
vesztegetés bűntettével, közokirat-hamisítás bűntettével és annak
kísérletével, míg III. r. vádlottat hivatali vesztegetés bűntettével vádolja.
Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu
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Dr. Hideg Milán
Szekszárdi Törvényszék sajtótitkára
06-30-986-88-40
06-74-419-511/319
hidegm@szekszard.birosag.hu
2017. június 16.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK
Budapest Környéki Törvényszék – V./524
Ügyszám:

Ügy:

17.B.32/2017

jelentős mennyiségű

2017. 06. 16.

08:30 óra

kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem
bűntette

ELSŐ TÁRGYALÁS!

Vádirati tényállás:

A vádlott a 2016 előtti években anyagi haszonszerzés céljából az eladásra
megszerzett kábítószert és új pszichoaktív anyagokat – túlnyomórészt
értékesítésre előkészítve, tasakokba kiporciózva – a lakóhelyén Törökbálinton,
valamint az albérletként használt diósdi házában tárolta a szortírozáshoz
használt nejlon tasakokkal, az amfetamin hígítására
szolgáló koffeinnel és a
kábítószer lemérésére használt digitális mérlegekkel együtt. A 2016. február 19.
és 20. napján a fenti helyeken tartott házkutatások alkalmával a rendőrök a
kokain mellett MDMA, amfetamin, delta-9-THC, AMT, 4-FA és pentedron
kábítószereket foglaltak le. A vádlott lakásában ezeken túlmenően új pszichoaktív
anyagnak minősülő szereket is felleltek a hatóságok. Az értékesítés révén a
vádlott legalább 16.050.000,-Ft., továbbá valutában 5.390 Euro, 5 Font és 40 Svéd
korona bevételre tett szert, amit édesanyja hálószobájában az ágy alatt, egy
reklámszatyorban őrzött. Az értékesített, illetve értékesítés céljából megszerzett
kábítószer összmennyisége
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legalább a jelentős mennyiség 25-szöröse, a különösen jelentős mennyiség 2,5szerese.

Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 80.

Sz.-F. Zs. S.

csalás bűntette

2017. június 16.

8.30

további
információ

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
A Pécsi Törvényszék ügyében,
a Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14. ) I. em. 32. tárgyalóterem

54
20.B.50/2017
CS. L. I. és
társa

védekezésre képtelen
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette és más
bűncselekmény

2017. 06.16

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlottak ismerősök, mindketten
hajléktalanok. Az I.r. vádlott a II.r. vádlott révén ismerte meg a későbbi
sértettet, aki felajánlotta a vádlottaknak, hogy költözzenek hozzá egy pécsi
önkormányzati bérlakásba.
A vádlottak és a sértett a nap nagy részét koldulással töltötték. A sértett
elvárta a vádlottaktól, hogy a megszerzett pénz egy részét a szállás
ellentételezéseként adják át a részére. A koldult pénz jelentős részét
alkoholos italokra költötték. A sértett is rendszeresen ittas állapotba
került, olyankor kötekedő volt, az I.r. vádlottnak többször szóvá tette, hogy
az általa összegyűjtött pénz kevés, valamint többször bántalmazta is.
2016. szeptember 15-én a vádlottak és a sértett ismét koldultak, majd az
este együtt étkeztek. A sértett ezt követően elment otthonról és az este
egy részét egy ismerősével töltötte, a lakására 2016. szeptember 16-án, a
hajnali órákban érkezett vissza, vérző sérülésekkel, melyek keletkezési
körülményei ismeretlenek. A sértett, a földön fekvő, felébredt I. r.
vádlottba belekötött, megrúgta, ököllel, több alkalommal megütötte, majd
a saját ágyához lépett és lefeküdt.
Az I.r. vádlott, amint észlelte, hogy a sértett lefeküdt és elaludt, dühében,
és a korábbi bántalmazások hatására is, egy magához vett téglával,
odament az alvó sértetthez , akinek egy alkalommal, nagy erővel a
homlokára sújtott.
A II. r. vádlott a sértett hazaérkezésére felébredt, az I.r. vádlott
bántalmazását észlelte, majd a sértett ágya felől hallott zajt, de az ott
történtekről nem győződött meg. Később a II. r. vádlott ébreszteni
próbálta a sértettet, aki arra nem reagált, majd a közeli asztalról magához
vette a sértett 10.000 forint értékű mobiltelefonját a SIM kártyával együtt.
A vádlottak, miután 2016. szeptember 16-án meggyőződtek arról, hogy a
sértett elhunyt, a lakást elhagyták.

A bíróság a tárgyalást megkezdi.
Információ:

Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36/30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu
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SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 117. számú tárgyalóterem
F. R. vádlott

Különösen jelentős
mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószer birtoklásának
bűntette

2017. június 16.

8.15
óra

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint a vádlott az eljárás során ismeretlenül maradt
megbízóival néhány héttel a cselekmény elkövetését megelőzően
megállapodott abban, hogy 9.000 euró ellenében a saját tulajdonát képező
gépkocsival marihuánát szállít Magyarország területén keresztül Bécsbe.
Ennek érdekében a vádlott a megbízóinak átadta autóját, akik abba
elrejtettek 41 csomag marihuánát a gépkocsiban kialakított rejtekhelyeken.
A megbízók a vádlottnak előlegként 2.500 eurót adtak át a marihuána
szállításáért.

A vádlott 2016. december 29. napján 15 óra 30 perc körüli időben
jelentkezett belépésre Szerbia irányából Magyarország területére a Röszkei
Határátkelőhelyen, amikor az elrendelt tételes vámvizsgálat során a
gépjárműben elrejtett 18,5 kg súlyú marihuánát megtalálták.

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

