27. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.06.26.-06.30.

2017. június 26.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. II. emelet 272.
alperes: Best Reisen
Utazási Iroda Kft.

utazási kártérítés

2017. június 26.

10.30

felperes: kk. N. B. és
4 társa
további
információ

A felperes 2011-ben szenvedett balesetet Egyiptomban egy társasutazás során,
amelynek következtében súlyos sérüléseket szenvedett. Kéri, hogy a bíróság
véghatáridő nélkül kötelezze az alperest 2014. április 1-től kezdődően különböző
jogcímeken havi rendszerességű kártérítési járadék megfizetésére.

A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

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

T. Cs. I. és

csalás bűntette

2017. június 26.

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
folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

napon

a

bizonyítási

eljárás

tanúk

meghallgatásával

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

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

F. A. és 28 társa

további
információ

csalás bűntette

2017. június 26.

8.30

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

A tárgyalási napon ítéletet hirdet a bíróság.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

Budai Központi kerültei Bíróság II., Budakeszi út 51/B. 101. tárgyaló

H. T.

további
információ

hűtlen kezelés bűntette

2017. június 26.

12.30

A vád szerint a vádlott 2005-2007 között a MÁV Informatika Kft. ügyvezető
igazgatói feladatait látta el. A társaság a vádbeli időszakban kiemelten a

közlekedés, szállítás és szállítmányozás, valamint a logisztika területén jelentkező
informatikai igények kielégítését végezte, biztosította a MÁV Zrt., mint tulajdonos
részére. A vádirat szerint a vádlott a vagyonkezelői kötelességének
megszegésével - a MÁV Informatika Kft. belső szabályzatának megsértésével,
anyagi forrás hiányában megkötött megállapodással - 100 millió forintot
meghaladó vagyoni hátrányt okozott a MÁV Informatika Kft-nek, ezért az
ügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének
elkövetésével vádolja.

A tárgyalási napon iratot ismertet a bíróság.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI JÁRÁSBÍRÓSÁG

126. tárgyaló

Vádlott P. B. I. és ügy hulladékgazdálkodás
Sz. Z.
rendje megsértésének
bűntette

időpont
2017.június 26.
8 óra 30 perc

Folytatódik a Kecskeméti Vadaskert volt vezetőjének és társának
büntetőpere
A vádirat szerint az I. r. vádlott a vadaskertbe hatósági engedély alapján
beszállított – az emberi életre, egészségre veszélyes – élelmiszer hulladék
(pékáru, zöldség, gyümölcs) továbbszállítását, a II. r. vádlott pedig annak
elszállítását annak tudatában végezte, hogy ilyen jellegű tevékenységre a
férfiaknak nem volt engedélye, de ennek kibocsátására a hatóságnak
nincs is lehetősége.
A tárgyaláson a szakértő kihallgatására kerül sor.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Törvényszék
fk.M.M.
Miskolci
Törvényszék

vádlott

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmény

2017. június 26.

08:15

és 2
Miskolc, Dózsa
György u. 4.

társa

Fsz./28. sz.
tárgyalóterem

Első tárgyalást tart a Miskolci Törvényszék azon vádlottak
büntetőügyében, akik ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és
más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás.
A III. r. vádlott megjelent a II. r. vádlott lakóingatlana előtt, és egy
korábbi szóváltásukból kifolyólag a II. r. terhelt lakása irányába
kiabálni kezdett, hogy „Most gyere ki, mutasd meg, milyen ember vagy,
levágom a fejedet, kiírtom a családod!”. Tekintettel arra, hogy a III. r.
vádlott egy 74 cm pengehosszúságú szamurájkardot tartott a kezében,
a II. r. vádlott is elővett egy vasrudat. Miután a vádlottak megegyeztek,
hogy mindketten eldobják az eszközöket, ököllel kezdték bántalmazni
egymást, majd a földre kerülve tovább folytatták a dulakodást. A
fentieket észlelve a II. r. vádlott fia, az I. r. vádlott kiszaladt a házból, és
a III. r. vádlottat 3-4 alkalommal mellkason rúgta, majd ököllel a hátát
is megütötte. A fenti cselekmények következtében a II. r. vádlott 8
napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, míg a III. r. vádlottnál
légmell alakult ki, mely életveszélyesnek minősülő, 8 napon túl
gyógyuló sérülés.
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
Mezőkövesdi
Járásbíróság
Mátyás király u.
110.
II. sz.
tárgyalóterem

H. P. Á. halálos közúti baleset
vádlott gondatlan okozásának
vétsége

2017. június 26.

08:00

Első tárgyalást tart a Mezőkövesdi Járásbíróság H. P. Á. vádlott ellen
halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indult
büntetőügyben.
A vádirati tényállás szerint a vádlott feleségével az éjszakai órákban
Mezőkövesd külterületén, az M3 autópályán haladt Nyíregyháza felé a
külső forgalmi sávban, az általa vezetett személygépkocsival. A terhelt
vezetés közben elaludt, így nem vette észre az előtte haladó
járműszerelvényt, melybe 130-135 km/h sebességgel belecsapódott. A

vádlott házastársa a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket
szenvedett, melyek következtében másnap a kórházban elhalálozott.
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
L.L.

rablás bűntette

2017. június 26.

08:30

Tiszaújvárosi
Járásbíróság

vádlott

Tiszaújváros,
Templom u. 2.

Első tárgyalást tart a Tiszaújvárosi Járásbíróság annak a vádlottnak
büntetőügyében, aki 4.000.- forint megszerzése érdekében
bántalmazta ismerősét.

Fsz./17. sz.
tárgyalóterem

A vádlott és a sértett 2017. május 4-én a délelőtti órákban
Tiszaújvárosban, egy üzletház melletti füves területen italozott, amikor
a vádlott pénzt kért a sértettől, aki nem tett eleget ennek a kérésnek.
Ezt követően a vádlott dulakodni kezdett a sértettel, a karját
erőteljesen kicsavarta, majd a kabátja belső zsebéből elvette a sértett
pénztárcáját a benne lévő 4.000.- forinttal, majd a tárcát a földre
dobva elmenekült a helyszínről.
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 u. 34.) fsz.II. tárgyalóterem

7.B.108/2017
K. L.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. 06.26.

9.00

A vád szerint röviden: A vádlott fiatal nő a tavalyi évben egy internetes
közösségi oldalon, álnéven regisztrált, így ismerte meg a sértett férfit,
akivel megállapodott abban, hogy személyesen is találkoznak.
2016. augusztus 27-én a vádlott a lakóhelyén találkozott a sértettel, majd
2016. augusztus 28-án a sértett lakóhelyére utaztak, ahová éjfél körül
értek. A sértett házában beszélgettek, filmet néztek, majd a vádlott, a
hajnali órákban, az ágyában alvó sértett férfit, a felsőtestén négy
alkalommal megszúrta.
A sértett sérülései közül egy közvetlenül életveszélyes volt, mely akár
halált is okozhatott volna, de azt a gyors orvosi segítség elhárította.

A bíróság megkezdi a tárgyalást.
Információ:

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

Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, Kossuth L. u. 15.) fsz.2. tárgyalóterem
1.Fk.130/2016

fk.B. L. és
három társa

kifosztás bűntette és
más
bűncselekmények

2017. 06.26.

10.30

A vád szerint röviden: A fiatalkorú leány vádlottak a bűncselekmények
elkövetése idején valamennyien a Baranya Megyei Gyermekvédelmi
Központ szigetvári Speciális Gyermekotthon nehezen kezelhető,
magatartászavarral küzdő lakói voltak.
Ennek során 2014. október 20. és 2015. február 11. közötti időszakban a
gyermekotthonban lakó több kiskorú sértettel szemben léptek fel
agresszívan, őket bántalmazták a nevelők, illetve intézményi pszichológus
jelenlétében is.
Támadásaik során a sértettek valamennyien 8 napon belül gyógyuló,
könnyű sérüléseket szenvedtek.
2015. január 19-én a délelőtti órákban fk. M. Zs. II.r. vádlott és barátja,
valamint fk. B. L. I.r. vádlott és barátja együtt mentek a szigetvári Zrínyi
Miklós Szakközépiskolához, ahol találkoztak a kiskorú sértettel, akivel a II.r.
vádlottnak korábban az egyik közösségi oldalon nézeteltérése támadt. A
II.r. vádlott és a sértett között szóváltás alakult ki, majd megbeszélték, hogy
a pályaudvaron találkoznak.
A szigetvári pályaudvarnál, a kora délutáni órákban találkoztak, ahol a II.r.
vádlott szóváltást követően rátámadt a sértettre, belekapott a hajába, húzni
kezdte. Az I.r. vádlott ebbe beleavatkozva pofon ütötte, és térddel hasba
rúgta a sértettet, majd a két vádlott közösen testszerte ütlegelte és
rugdosta őt. A tettlegességet a vádlottak a barátaik közbelépésére hagyták
abba.
Ezután II.r. vádlott elvette a sértett táskáját, majd abból parfümöt és
sminkkészletet vett ki és odaadta az I.r. vádlottnak, aki azokat eltette. A
táskát a sértettnek visszaadta, mire a sértett az éppen induló autóbuszhoz
futott.
A sértett a bántalmazás következtében könnyű sérüléseket szenvedett. A
vádlottak által eltulajdonított dolgok értéke 4.000 forint volt.

A bíróság megkezdi a tárgyalást.

Információ:

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

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
Szolnoki Törvényszék - I. emelet 62. számú tárgyalóterem
9.00
védekezésre képtelen személy 2017. június 26.
sérelmére elkövetett
emberölés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmény
A K.P. ellen védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt indult büntetőügyben
2017. június 26-ára kitűzött folytatólagos tárgyaláson előreláthatóan
perbeszédek megtartására kerül sor.
K.P.

Információ:

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK
Veszprémi Törvényszék
8200 Veszprém, Vár u. 19.
fsz. 23. sz. tárgyaló
Bf.158/2017.
Cs. L.
Orvvadászat bűntette és más
bűncselekmény

2017. június
26.

A törvényszék az ügyben nyilvános ülést tart.

08,00 óra

A megállapított tényállás lényege szerint:
A vádlott 1983 óta tagja a T. M. Vadásztársaságnak, a cselekmény
elkövetésének idején rendelkezett lőfegyver tartási engedéllyel. A vádlott
ugyanakkor soha nem volt tagja a B. Erdőgazdasági Zrt. U. Erdészeti
Igazgatóság Vadásztársaságának.
2015. augusztus 09-én a kora hajnali órákban a vádlott vadászni indult a T. M.
Vadásztársaság 4/4-es vadászati körzetébe és erre vonatkozó bejegyzést a
vadásztársaság beíró könyvében feltüntette. A kedvezőtlen szélirány miatt
azonban a 4/4 körzetből a 4/18-as körzetbe ment át és ott folytatta figyelési
tevékenységét. 05 óra 30 perc körüli időben eredménytelen vadászat után
hazaindult a lakására az általa használt Toyota terepjáró gépkocsival.
A vádlott által igénybe vett útvonal egy murvás út volt, mely a Zalahaláp
irányából Nyirád irányába vezető közútba torkollik be és a vádlott haladási
irányát tekintve az általa igénybe vett murvás út bal oldalán a T. M.
Vadásztársaság vadászterülete, az út jobb oldalán a B. Erdészeti Igazgatóság
vadászterülete helyezkedett el.
A vádlott haladása során észlelte, hogy gépkocsijától nem messze két őz
átugrott az úton, a T. M. Vadásztársaság területéről a B. Erdőgazdaság
vadászterületére. A vádlott ekkor gépkocsijával lehúzódott az út szélére és
megállt, majd a gépkocsija jobb oldali ablakán az általa engedéllyel tartott
SAUER típusú golyós vadászpuskával egy célzott lövést adott le az egyik őzre,
egy őzbakra, amelyet a vádlott úgy talált el, hogy a lövés az állat gerincét érte
és az azonnal „tűzbe rogyott”, azaz a lövést követően azonnal elhullott, a
helyszínen összeesett, helyváltoztatásra képtelen volt.
A vádlott ezt követően észrevette, hogy a cselekményét más személy is
észlelte, s mivel tisztában volt azzal, hogy a B. Erdőgazdaság vadászterületén
vad kilövésére engedéllyel nem rendelkezett, ezért a helyszínt elhagyta.
A vádlott vadászati tevékenysége azért is szabálytalan volt, mivel a T. M.
Vadásztárság kilövési terve szerint 2015. augusztus 09-én a vadásztársasági
tagok őzbakot nem lőhettek ki és a vádlott által kilőtt őzbak egyébként is
koránál és méreténél fogva kímélendő őzbak volt.
A vádlott által elejtett vad értéke 200.000,- forint, amelyből a nyomozás során
a vadhús és a trófea értéke megtérült. A B. Erdőgazdaság Zrt. magánfél polgári
jogi igényét 46.500,- forintra nézve előterjesztette.
Az elsőfokú bíróság a vádlottat orvvadászat bűntettében és kisebb kárt okozó
rongálás vétségében mondta ki bűnösnek, ezért őt 500.000,- Ft
pénzbüntetésre ítélte. A bíróság kötelezte a vádlottat 46.500,- Ft kártérítés
megfizetésére a B. Erdőgazdaság Zrt. magánfél részére, továbbá a
büntetőeljárás során felmerült bűnügyi költség megfizetésére.
Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, ellene a vádlott és védője
felmentésért jelentettek be fellebbezést.

Információ:

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

2017. június 27.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
B. A.

Emberölés bűntette

2017.06.27.

08:45

Határozat hirdetés.
Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 januárjában B. A.
vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlete, zaklatás és
rongálás vétsége miatt, mint többszörös visszaesőt 8 év 6 hónap
fegyházbüntetésre ítélte és 9 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A
vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész
jelentett be fellebbezést részbeni téves minősítés miatt, illetve súlyosítás
érdekében. A vádlott és védője részbeni felmentésért és enyhítésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott és
élettársa egy mikepércsi egyszobás házban élt. A féltékenység és az
alkohol miatt az összetűzések rendszeresek voltak közöttük. 2015
májusában mindketten ittas állapotban egy dűlőúton haladtak, amikor
hangos szóváltás alakult ki közöttük, mely tettlegességig fajult. A vádlott
többször a földre lökte és bántalmazta a férfit, majd a nála lévő késse
legalább 3 alkalommal megszúrta élettársát a mellkasán, jobb kezén és a
lábszárán. A közeli ingatlan lakójának felesége riasztotta a rendőrséget és
a mentőket, akik a vérző sérültet kórházba szállították. A vádlottat a
rendőrök nem messze a cselekmény helyszínétől fogták el, a kést pedig
később a pár otthonában találták meg. Néhány nappal újabb veszekedés
tört ki, az asszony egy baltát tartva azzal fenyegette a sértettet, hogy ha
megcsalja, akkor megöli. A sértett megijedt, és elhagyta a lakóházat. A
vádlott tüzet gyújtott az ingatlan előtti teraszon, a tűz átterjedt a ház
tetőszerkezetére, amely leégett.
Információ:

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

0630/994-3339

Debreceni Ítélőtábla
H. Z. + 1 fő

Garázdaság
vétsége

2017.06.27.

09:30

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Járásbíróság 2016 júniusában H. Z. I.r.
vádlottat társtettesként elkövetett garázdaság vétsége miatt 1 évre
próbára bocsátotta. V. T. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett
garázdaság vétsége és testi sértés vétsége miatt 600.000.-Ft
pénzbüntetésre ítélte. A másodfokon eljárt nyíregyházi Törvényszék 2017
januárjában a vádlottakat a társtettesként elkövetett garázdaság
vétségének vádja alól bűncselekmény hiányában felmentette. Az ítélet
ellen az ügyész a vádlottak terhére fellebbezett felmentésük miatt,
bűnösségük megállapítása érdekében, valamint II.r. vádlott esetében a
büntetés súlyosítása érdekében is. A bíróság által megállapított tényállás
szerint I. és II.r. vádlott egy lakásban éltek Nyíregyházán. I.r. vádlott
édesanyjának II.r. vádlott volt a férje. 2015 szeptemberében II.r. vádlott
ittas állapotban, összeveszett volt feleségével (I.r. vádlott és H. D. sértett
édesanyjával). I.r. vádlott a sértettet hívta fel azért, hogy beszéljen II.r.
vádlottal. A sértett meg is érkezett és a ház lépcsőházában kérdőre vonta
II.r. vádlottat a veszekedés miatt. II.r. vádlott kötekedő hangnemben
utasította rendre a sértettet úgy, hogy meglökte a nőt, aki hanyatt esett a
2. emeleti lépcsőfordulóban. A sértett ennek következtében 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedett. A sértett elesését hallva I.r. vádlott
testvére segítségére sietett. Közte és II.r. vádlott között szóváltás majd
dulakodás alakult ki, majd kölcsönösen bántalmazták egymást.
Mindketten 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedtek. Első nyilvános
ülés.
Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla

K. J

Emberölés bűntette

2017.06.27.

10:00

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2016 decemberében K. J.
vádlottat emberölés bűntette és közveszély okozás büntette miatt 8 év 8
hónap börtönbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott
legkorábban büntetése 2/3 részének kitöltése után bocsátható feltételes
szabadságra. Az ítélet ellen a vádlott védője enyhítésért fellebbezett. A
bíróság által megállapított tényállás szerint 2014 augusztusában Arnót
településen, a vádlott elhatározta, hogy elmegy a sértett házához és ott
robbanást idéz elő egy általa házilag készített ún. „molotov-koktéllal”. A
sértett házához érkezve egy betonkockával bedobta a ház utcafronti
szobájának ablakát majd a meggyújtott égő flakont is. Ez azonban
lepattant az ablakpárkányról és a füves területre esett, ahol tovább égett.
(A vádlott által célba vett szobában a használati tárgyak mellett egy
gázpalackkal üzemeltetett tűzhely is volt.) Az üvegcsörömpölés zajára az
idősebb sértett futott ki a házból. Trágár szavakat használva kérdőre
vonta a vádlottat a tette miatt és azonnali távozásra szólította fel. Ekkor a
vádlott nagy erővel, mellkason szúrta a kapu túloldalán, annak közvetlen
közelében, saját udvarán álló sértettet, majd elfutott a helyszínről. A
sértett a szúrást követően még bement a házba, azonban az
előszobában már összeesett. Próbálták újraéleszteni, azonban ez
sikertelen volt a mentők megérkezését követően is. Tárgyalás.
Információ:

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

Fővárosi Ítélőtábla
W. I. + 3 fő

Pénzmosás bűntette

2017.06.27.

14:30

Határozat hirdetés.
Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék 2016. októberében W. I. I.r.
vádlottat társtettesként elkövetett pénzmosás bűntette és 2 rb.
közokirat-hamisítás bűntette miatt 2 év 6 hónap börtönbüntetésre 5 év
gazdasági társaság vezető tisztségének viselésétől eltiltásra és 3 év

közügyektől eltiltásra ítélte. Sz. Z. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett
pénzmosás bűntette és 2 rb. közokirat-hamisítás bűntette miatt 2 év
börtönbüntetésre és 5 év gazdasági társaság vezető tisztségének
viselésétől eltiltására ítélte. H. B. III.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett
pénzmosás és 2 rb. közokirat-hamisítás bűntette miatt 1 év 9 hónap
börtönbüntetésre és 5 év gazdasági társaság vezető tisztségének
viselésétől eltiltásra ítélte. A törvényszék II. és III.r. vádlott esetében a
szabadságvesztés végrehajtását 5-5 év próbaidőre felfüggesztette. A
bíróság IV.r. vádlottat az ellene társtettesként elkövetett közokirathamisítás bűntette miatt emelt vád alól felmentette. Az ítélet ellen az
ügyész I., II., III.r. vádlottak vonatkozásában súlyosításért, IV.r. vádlott
esetében pedig felmentés miatt, elítélést célzó hatályon kívül helyezésért
fellebbezett. I., II., III.r. vádlottak és védőik felmentésért fellebbeztek. A
bíróság által megállapított tényállás szerint III. és IV.r. vádlottak egy
budapesti gépjármű-kereskedelemmel foglalkozó KFT 50-50%-os
üzletrészének tulajdonosai voltak. III.r. vádlott volt továbbá egy másik
fővárosi gépjárműüzemanyag-kiskereskedelemmel foglalkozó cég
kizárólagos tulajdonosa és ügyvezetője. I.r. vádlott 2013 októberében
megegyezett II.r. vádlottal abban, hogy II.r. vádlott színlelt módon a
nevére veszi II. és IV.r. vádlott tulajdonát képező cégeket. A cégek
bankszámláit külföldi cégek sérelmére elkövetett bűncselekményekből
származó pénzek átutalásához használják fel. 2013 novemberében I. és
II.r. vádlott ismeretlen időpontban az egyik magyar pénzintézethez olyan
egyedi tranzakciós díjak megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be,
amelyben valótlanul azt állították, hogy a cégnek 13 millió Euró összegű
szerződésállománya van egy külföldi partnerrel. Ezzel azt akarták
elhitetni, hogy a cég számlájára érkező jelentős összegű átutalások
jogalapja hosszú távú, legális szerződéseken alapul, illetve így kívánták
csökkenteni a bűncselekményből származó pénz átutalásából eredő
tranzakciós költségeket. Még aznap ismeretlen személy a Kft. magyar
pénzintézetnél euro devizanemben vezetett számlájára a sértett francia
cég sérelmére csalást követett el, melynek során a francia cég
alkalmazottját megtévesztette, megbízásokat íratott alá és a cég francia
pénzintézetnél vezetett bankszámlájáról jogosulatlanul 524.632.-Euro
összegű átutalást indított. Az összeg továbbutalására I.r. vádlott néhány
nappal később tett kísérletet, III.r. vádlott adatainak megadásával,
kedvezményezettként egy Hong-Kong-i bankfiókban nyitott
számlaszámot megjelölve. A magyar pénzintézet azonban a franciák
csalásról tett jelzése miatt nem hajtotta végre az utalást, viszont annak
meghiúsulásának okáról a vádlottakat nem tájékoztatta. Néhány nappal
később II.r. vádlott is megpróbálta továbbutalni a pénzt egy másik HongKong-i bankszámlára, azonban ekkor sem járt sikerrel.
Információ:

Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu

sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u. 9. I/126.
Vádlottak:
B. 416/2016.

I.r. N.D.C.

Különösen nagy kárt
okozó csalás bűntette és
más bűncselekmények

2017.06.27.

09.00

II.r. A.I.I.
III. r. G.P.D.

Ítélethirdetés
A Hajdú-Bihar Megyei Ügyészség vádirata szerint a vádlottak (elsőrendű: N.D.C.,
másodrendű: A.I.I., harmadrendű: G.P.D.) és bűntársaik 2014 januárja és
márciusa között több nagyobb projektben a kivitelező képviselőinek adták ki
magukat, és a megrendelőket telefonon vagy emailben arról tájékoztatták, hogy
a kivitelező cég bankszámlaszáma megváltozott. A kiszámlázott szolgáltatási
díjakat erre az „új” számlaszámra kérték. És több esetben hozzá is jutottak a
többmilliós – többszáz milliós összegekhez. A tucatnyi bankszámlát hamis
okmányokkal alapított cégek nevében hozták létre, miután pedig a pénz
beérkezett, cseh, szlovák bankszámlákra utalták tovább.
Az egyik vádpont szerint a vádlottak bűntársa 2014. februárjában azzal hívta fel a
Tiszántúli Református Egyházkerület Gazdasági Hivatalt, hogy ő a H. Zrt.
képviselője és jelezné, hogy megváltozott a kivitelező cég számlaszáma. Az
ügyintéző emailt kért, „Kovács Piroska” a cég logójának és bélyegzőjének
felhasználásával eleget tett a kérésnek, majd telefonon is érdeklődött az átutalás
állapotáról. A Tiszántúli Református Egyházkerület át is utalta a kintlévőséget,
több mint 515 millió forintot. Kovács Piroska pár nappal később újra felhívta az
ügyintézőt és tájékoztatta arról, hogy a pénz megérkezett. A félmilliárdos összeget
cseh és szlovák számlákra továbbították, majd ennek egy részét később
készpénzben felvették. A kár részben megtérült, a cseh számlán ugyanis sikerült
lefoglalni 118 millió forintot, ezt a Prágai Városi Ügyészség visszautalta az
egyházkerületnek.
Hajdúböszörményben a K. Kft. volt egy önkormányzati beruházás kivitelezője. A
vádlottak egyik bűntársa 2014 márciusában a K. Kft. logóját, bélyegzőjét
felhasználva, a pénzügyi igazgató-helyettes hamis aláírásával levelet küldött az

önkormányzatnak, amelyben a K. Kft. új bankszámlaszámáról tájékoztatta az
önkormányzatot. A pénzügyi munkatárs azonban telefonon érdeklődött a K. Kftnél, így a csalás kiderült, a csaknem 30 millió forintot a Hajdúböszörményi
Önkormányzat nem utalta el – taglalja a vádirat.
A vádirat szerint az MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. volt a következő, amely
egy utastájékoztatási, forgalomirányítási rendszert építtetett ki a T.C.I. Kft-vel. Az
ismeretlen bűntárs a kivitelező nevében felhívta a Zrt. gazdasági osztályának
vezetőjét, és sürgette a 229 millió forintos előleg kifizetését. Nem sokkal később
egy pénzügyi munkatársat is felhívott, akinek jelezte a cég „új” bankszámlaszámot.
Az ügyintéző írásos megerősítést kért, így kapott is egy céglogóval, bélyegzővel és
hamis aláírással ellátott levelet. A megrendelő azonban leellenőrizte az
információkat, így az átutalásra nem került sor – írja a vád.
A Vértesi Erőmű Zrt-től hasonló módszerrel 60 millió forintot próbáltak kicsalni. A
Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatalnál viszont sikerrel jártak, csaknem 11 millió
forintot utaltak el a vádlottaknak. A MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.-nél a
GYEMSZI képviselőjeként jelentkeztek be, onnan csaknem 8 millió forintot sikerült
átutaltatniuk. Ez utóbbi kár megtérült. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház is
hitt nekik. Az intézmény beszállítójától „Kovács Piroska” a Magyar Államkincstár
nevében egy kintlévőségi listát kért és kapott, majd ennek segítségével összesen
9 millió forintot csalt ki a kórháztól – állapította meg az ügyészség.

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

különösen jelentős
értékre elkövetett
sikkasztás bűntette és
más bűncselekmények

V. P. és 4 társa

további
információ

2017. június 27.

8.30

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

tárgyalási

napon

a

bizonyítási

eljárás

tanúk

meghallgatásával

folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

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

F. Gy. és 23
társa

további
információ

különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen
kezelés bűntette

2017. június 27.

8.30

A vád szerint a Fővárosi Önkormányzatok Társulása az érintett önkormányzatok
parkolási rendszerének üzemeltetésére kötött szerződést a Centrum Parkoló
Kft.-vel, amely alvállalkozókat vont be, majd az üzemeltetés hatékonyabbá tétele
címén az alvállalkozók újabb alvállalkozókat vettek igénybe. A vádlottak a
parkolás
gazdálkodási
rendszer
üzemeltetése
során
kiszervezett
tevékenységekkel és megrendelt szolgáltatásokkal vagyoni hátrányt okoztak a
gazdasági társaságoknak. Egyes vádlottak a parkolóautomaták takarítására,
útburkolati jelek felfestésére adott vállalkozói szerződésekhez kapcsolódóan
fiktív számlázási láncolatot alakítottak ki az adóalap jogosulatlan csökkentése
érdekében. Az ügyészség a vádlottat és 23 társát különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja.
A tárgyalási napon 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.II. emelet 36.

T. Cs. I. és
10 társa

csalás bűntette

2017. június 27.

9.00

további
információ

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

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
vádlott K.T. és 14 társa

Díszterem
ügy lopás bűntette és időpont 2017. június
más bűncselekmények 27. 8-30 óra

Ítélethirdetés az áramlopásos büntetőperben
Ítélethirdetésre kerül sor a Kecskeméti Törvényszéken annak a 15
vádlottnak a büntetőügyében, 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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
V.Á.
Kazincbarcikai
Járásbíróság
Kazincbarcika, Fő
tér 41.
II. sz.
tárgyalóterem

vádlott
és

4

csoportosan elkövetett
kifosztás bűntette és más
bűncselekmények

2017. június 27.

08:00

társa
Első tárgyalást tart a Kazincbarcikai Járásbíróság azon vádlottak
büntetőügyében, akik miatt csoportosan elkövetett kifosztás bűntette és
más bűncselekmények indult büntetőeljárás.
A vádlottak az I. r. vádlott házában italoztak, amikor az I. r. terhelt
elmondta a többieknek, hogy egy ismerősük nemrégiben eladta házát,
ezért a vételár megszerzése érdekében megbízta őket, hogy a sértetteket
üssék le, és hozzák el neki a készpénzt. Az egyik jelenlévő a fentiek
hallatán távozni akart, és figyelmeztetni szerette volna a szóban forgó
házban lakó két személyt, azonban azt az I. r. vádlott akként
megakadályozta, hogy útját állta és több alkalommal megütötte. A többi
terhelt elment a házba, ahol a két sértett aludt. Egyiküket testszerte
bántalmazták, melynek következtében felriadt, azonban az őt ért ütések és
rúgások erejétől elájult. A másik sértett a történtekre nem ébredt fel, így a
belső zsebéből kivették a tárcáját, a benne lévő 130.000.- forinttal. A
terheltek a ház egyik szobájában találtak egy 20 kg-os élő disznót, melyet
szintén magukkal vittek.
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 u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
22.B.94/2016
T. G. L. és 4
társa

jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószer kereskedelem
bűntettének kísérlete

2017.
06.27.

8.30

A vád szerint röviden: Az I. r. vádlott 2014-ben munkahellyel, állandó
jövedelemmel nem rendelkezett. Elhatározta, hogy kábítószer eladásából
fogja magát eltartani. 2014 októberében nagyobb mennyiségű kábítószert

vásárolt, melyet ismerőseinél II., III. és IV. r. vádlottaknál helyezett el. Az I.
r. vádlott társai segítségével dolgozta fel a megvásárolt zöld növényi
anyagot 2014 októbere elején, melyben az V. r. vádlott is segítséget
nyújtott. A munkálatok befejezéséhez körülbelül egy hétre lett volna
szükség. A nyomozó hatóság a feldolgozás helyszínén tartott házkutatás
során a jelentős mennyiség alsó határát meghaladó kábítószert tartalmazó
anyagot foglalt le.
A II. r. és IV. r. vádlottnál tartott házkutatás során is kábítószert tartalmazó
pasztát, növényi törmeléket és fehér színű tablettákat foglaltak le, melyek
kábítószert tartalmaztak.
Az I. r. vádlott által forgalomba hozni kívánt, jelentős mennyiségű
kábítószer lefoglalásával a bűncselekmény meghiúsult.

A bíróság folytatja a tárgyalást.

Információ:

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

Szigetvári Járásbíróság (7940 Szigetvár, József A. u. 14.) 5. tárgyalóterem
2.Fk.5/2017

B. SZ. és
három társa

csoportosan elkövetett
kifosztás bűntette és
más bűncselekmények

2017.
06.27.

13.00

A vád szerint röviden: A vádlottak 2016. július 28-án 23 óra 20 perc körüli
időben, Szentlőrincen gyalogosan haladtak egy utcában, amikor a velük
szemben, szintén gyalogosan, egyedül közlekedő sértettel szóváltásba
keveredtek.

Az ittas állapotban lévő I.r. és fiatalkorú III.r. vádlottak, szóváltást követően,
a sértettet több alkalommal megütötték és megrúgták úgy, hogy először a
III.r. vádlott mellbe rúgta, melytől a sértett elesett. Miután felállt a sértett,
az I.r. vádlott kétszer, ököllel arcon ütötte, ettől ismét a földre esett. Ekkor
az I.r. vádlott a sértettet a bordája és karja környékén, a III.r. vádlott az arca
és a válla környékén kétszer megrúgta, a fiatalkorú IV. r. vádlott ököllel
arcul ütötte, és a szintén alkoholos állapotban lévő II.r. vádlott fejbe rúgta.

Ezután a vádlottak bementek a III.r. vádlottnak, az utcában található
tartózkodási helyére, az eszméletlen állapotban lévő sértettet az utcán
hagyva.
Rövid idő elteltével a vádlottak ismét visszamentek a még mindig
eszméletlen sértetthez, felvették a táskáját és az ezüstláncát, amit bevittek
a III.r. vádlott tartózkodási helyére, majd az I.r. és III.r. vádlottak bevitték a
sértettet is a lakásba. Ott a II. r. vádlott és IV. r. vádlott átkutatták a sértett
táskáját, de abban további értékeket nem, csak a pénztárcáját és az iratait
találták, amelyeket benne hagytak.

A sértett közben a házban magához tért, megmosakodott, miközben a III.r.
vádlott elvette a 8.000 forint értékű mobiltelefonját, majd visszaadta a
táskáját és kikísérte a sértettet, aki gyalogosan elment.

A sértett a bántalmazás következtében számos könnyű, és egy súlyos
sérülést – orrcsont-törést – szenvedett.

Az eltulajdonított mobiltelefont a nyomozó hatóság a fiatalkorú III.r.
vádlottnál megtalálta, lefoglalta és a sértettnek visszaadta.
A bíróság a tárgyalást folytatja

Információ:

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

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
bíróság, helyszín
Szekszárdi
Törvényszék

vádlott:
Á.I.

ügy tárgya:
Nyereségvágyból,
különös
kegyetlenséggel,
a
bűncselekmény elhárítására
korlátozottan képes személy
sérelmére
elkövetett
emberölés bűntette

dátum:
2017. 06.27.

időpont
8.30.

A Dunaföldváron egyedül élő, mozgásában korlátozott és időskorú sértettel a
terhelt rendszeresen kapcsolatban állt, neki gyakran segédkezett a ház körüli
munkák elvégzésében .
A sértett 2015. december 22. napján a helyi takarékszövetkezetnél vezetett

Információ:

számlájáról 1.500.000 forint készpénzt vett fel a lakóháza későbbiekben
tervezett felújítására, amelyet a lakókörnyezetében, ismeretségi körében nem
titkolt.
2016.február 18.napján éjfél és 2 óra közötti időpontban az ittas állapotban lévő
vádlott lopási célzattal a sértett ingatlanához ment,átmászott a kerítésen, majd
az udvaron magához vett egy 85 cm hosszú fa nyelű vermelőt, amelynek
segítségével a konyha ajtó üvegét betörve a házba bejutott.
A sértett a zajra felfigyelt és kiment a konyhába, ahol a vádlott a pénz
megszerzése érdekében, a kezében lévő vermelővel bántalmazni kezdte az
időskorú személyt.
Ennek során legalább négy alkalommal fejbe vágta a sértettet, majd további 10
esetben megütötte a felső és az alsó testén is.
A sértett az elszenvedett bántalmazás miatt életét vesztette, halálának
közvetlen oka a fejsérülései voltak.
A vádlott a bántalmazás után átkutatta a sértett otthonát, de a pénz keresés
nem járt eredménnyel.
A terhelt miután hazament - hogy magáról a gyanút elterelje-, bejelentést tett a
102-es segélyhívószámra azzal, hogy egy helyi lakos a sértett utcájában
„agyoncsapták a mamát és a papát”, majd az általa viselt bakancsot a kályhában
elégette, a ruháit pedig beáztatta.
A bűncselekmény másnapján a sértett egyik ismerőse próbált a házba bejutni,
majd értesítette a rendőrséget.
/ Bizonyításfelvétel/, tanúk meghallgatása/
Dr. Hauszmann-né Dr. Szőke Rita
sajtószóvivő
06-20-619-2570

2017. június 28.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
Zsné K. I.

Hivatali visszaélés
bűntette

2017.06.28.

09:00

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 februárjában Zsné K. I.
I.r. vádlottat hivatali visszaélés bűntette miatt 336.000.-FT
pénzbüntetésre ítélte. Z. Zs. II.r. vádlottat felbujtóként elkövetett hivatali
visszaélés bűntette miatt 400.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen
az ügyész I.r. vádlott terhére súlyosításért, végrehajtásában próbaidőre
felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélése érdekében, a vádlott
és védője pedig enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított
tényállás szerint 2015 júniusában II.r. vádlottat megkérte egy ismerőse,
hogy amennyiben lehetősége van rá, tudakolja meg egy forgalmi

rendszámhoz tartozó tulajdonos személyét és lakcímét. II.r. vádlott ezt
követően felvettet a kapcsolatot I.r. vádlottal, aki HBM Kormányhivatal
Hajdúböszörményi Járási Hivatalnál dolgozott. I.r. vádlott az okmányiroda
számítógépes rendszerében keresztül saját azonosítójával belépett a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
gépjármű-nyilvántartási rendszerébe és lekérdezte az autóra vonatkozó
adatokat, majd ezt követően közölte is a kért adatokat II.r. vádlottal, aki
továbbította az információt ismerősének. I. és II.r. vádlottaknak anyagi
előnyük nem származott és tudomásuk sem volt arról, hogy az adatok
birtokában II.r. vádlott ismerőse bűncselekményt fog elkövetni. I.r.
vádlott a büntetőeljárás megindulását követően kormánytisztviselői
jogviszonyáról lemondott. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Szigetszentmiklósi Járásbíróság - 115. tárgyalóterem
A tárgyalás helyszíne: 2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.

Ügyszám:

Ügy:

1.B.181/2017

Kábítószerkereskedelem és más
bűncselekmények

ELSŐ TÁRGYALÁS!

Vádirati tényállás:

2017. 06.28.

09:00 óra

I. r. M. Ö.-né vádlott és fia, II. r. M. M. vádlottak már 2012 évtől kezdődően –kisebb
megszakításokkal – az elfogásukig terjedő időszakig rendszeresen szereztek be
az interneten keresztül különböző kábító hatású anyagokat, un. biofüvet, illetőleg
az azok előállításához szükséges vegyszereket abból a célból, hogy azt anyagi
haszon ellenében fogyasztóik körében értékesítsék. A biofű olyan mesterséges
vegyületekkel kezelt növényi törmelék – szintetikus kannabinoid –, amely
fogyasztása a marihuánához hasonló élettani hatásokat okoz, de ezen túl egyéb,
az emberi szervezetre káros mellékhatásokkal is rendelkezik.
I. r. M. Ö.-né és II. r. M. M. vádlottak folyamatosan figyelemmel kísérték, hogy az
általuk forgalmazott termékek, vegyületek mikortól kerülnek törvényi tilalom
hatálya alá, amely időponttól kezdődően igyekeztek ügyelni arra, hogy az immár
tilalom alá eső vegyületeket ne forgalmazzák, elkerülve az emiatt történő
felelősségre vonást.
Az I. és II. r. vádlottak 2014 – 2015. évben többek között olyan termékeket
szereztek meg és értékesítettek III. r. V. J., IV. r. R. Gy., V. r. T. K. és további
fogyasztóik részére, amelyek ADBFUBINACA illetőleg AB-CHMINACA elnevezésű
vegyületeket tartalmaztak.
Az ADBFUBINACA 2015. július 11. napjától új pszichoaktív anyagnak, míg az ABCHMINACA 2015. január 1. napjától kábítószernek minősül.
Vádlottak annak ellenére, hogy ezzel tisztában voltak a tilalmazást követően is
folytatták, ahogyan III. r. V. J., IV. r. R. Gy. és V. r. T. K. vádlottak is, a tilalom ellenére
tovább értékesítették azokat fogyasztóik részére.

Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék
II., Tölgyfa utca 1-3. 108. tárgyaló

alperes: Magyar
Paralimpia Bizottság

munkaviszony
2017. június 28.
megszüntetése II. fok

10.00

felperes: K. B.
további
információ

Az eljárás menetétől függően várható ítélethirdetés.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

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

dr. P. Zs. és 4 társa
további
információ

hivatali visszaélés
bűntette

2017. június 28.

8.30

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

tárgyalási

napon

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

tanúk

meghallgatásával

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

S. P. és 5 társa

további
információ

2017. június 28.

8.30

S. P. és társai ellen nyereségvágyból és több emberen elkövetett emberölés
bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban a megismételt
büntetőeljárás.
A tárgyalási
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

nyereségvágyból és több
emberen elkövetett
emberölés bűntette

napon

a

bizonyítási

eljárás

tanúk

meghallgatásával

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. III. emelet 390.

H.-né P. J. M.
további
információ

jogosulatlan pénzügyi
tevékenység bűntette

2017. június 28.

8.30

A Budapesti IV. és XV. Kerületi Ügyészség vádirata szerint H. P. J. M. vádlott 1997.
szeptember 1. és 2010. március 31. között biztosítási ügynökként
biztosításközvetítői tevékenységet végzett a Generali Providencia Biztosító Zrt.
alkalmazásában, amikor elhatározta, hogy az általa közvetített biztosítási
ajánlatokat és az azok alapján ügyfelektől átvett összegeket nem továbbítja a
Biztosító felé, hanem az így hozzá került pénzösszegeket megtartja magának.
Ennek érdekében a vádlott 24 sértettet vett rá megtévesztéssel pénzátadásra,
akik annak tudatában bocsátottak nagyobb összegeket a vádlott rendelkezésére,
hogy az általuk átadott összegeket a biztosítónál befekteti.
A vádlott azonban az ügyfelek által aláírt biztosítási ajánlatokat és a tőlük átvett
pénzösszegeket nem továbbította a biztosító társaságnak, a közvetített ajánlatok
alapján a biztosítási szerződések ténylegesen nem jöttek létre.
Az ügyészség különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás
bűntettével vádolja.
A tárgyalási
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék

napon

a

bizonyítási

eljárás

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

tanúk

meghallgatásával

Sajtó Osztály

Pesti Központi Kerületi Bíróság Gazdasági Csoport Varsányi u. 40-44. V. emelet 523.
alperes: Magyar Állam
képviseletében Nemzeti
Földalapkezelő
Szervezet és 7 társa

megállapítási per

2017.június 28.

10.00

felperes: Kishantosi
Vidékfejlesztési Központ
további
információ

A felperes keresetében azt kérte, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a felperes
által 2012 októberében közzétett egyes haszonbérleti pályázati felhívások és
kiírások jogszabálysértőek, az azok alapján - a nyertes pályázat útján - létrejött
egyes földhaszonbérleti szerződések érvénytelenek.
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

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK
Gyulai Járásbíróság 6.Fk.101/2017. számú büntetőügy

D. E.
vádlott
és
társai

Garázdaság bűntette és
más bűncselekmények

Tárgyalás
időpontja:

13 óra 00 perc

2017. június 28.

Első tárgyalás

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a 2016. július 11-én Gyulán
kerékpárral közlekedő vádlottak összetalálkoztak a szintén bicikliző sértettel. Az
I. r. vádlott és a sértett korábban barátnők voltak, de megromlott a kapcsolatuk.
Az I. r. vádlott megállította a sértettet, és minden előzmény nélkül arcon ütötte,
majd a hajánál fogva a földre húzta őt. A sértettnek sikerült kiszabadulnia az I. r.
vádlott szorításából, ekkor azonban a II. r. vádlott hátulról lefogta mindkét karját,
és lerántotta a földre. Az I. és II. r. vádlottak ököllel ütötték a földön fekvő
sértettet. A III. r. vádlott a bántalmazás alatt végig jelen volt, és arra biztatta
társait, hogy üssék tovább a sértettet. Több autós is megállt mellettük, és

felszólították a vádlottakat, hogy hagyják abba a sértett bántalmazását, melyet
végül akkor hagytak abba, amikor egy közeledő kerékpárostól a sértett segítséget
kért. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett. A vádlottak kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása az arra
közlekedő autósokban és kerékpárosban megbotránkozást és riadalmat keltett.

Információ

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
B.T.
Szerencsi
Járásbíróság
Rákóczi u. 45.
III. sz.
tárgyalóterem

vádlott
és
társa

2

jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett
kábítószer birtoklásának
bűntette és más
bűncselekmények

2017. június 28.

10:00

Első tárgyalást tart a Szerencsi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak
büntetőügyében, akivel szemben jelentős mennyiségű kábítószerre
elkövetett kábítószer birtoklásának bűntette és más bűncselekmények
miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirati tényállás szerint az I. r. vádlott barátnőjével, a II. r. vádlottal
Erdőbényén közösen béreltek egy házat 2015. augusztustól 2016.
márciusig. Az ingatlant a bérbeadó tudta és beleegyezése nélkül
kábítószer termesztésére alkalmas állapotba alakították át, az épület
végében található helyiségben 2015. október 30. napjától kannabiszt
növényt termesztettek, akként, hogy ott fonnyasztották és szárították. A
hatóság tagjai összesen 255 tő növényegyedet foglaltak le, mely lefoglalt
anyag azok hatóanyag tartalmát is figyelembe véve jelentős mennyiségű
kábítószernek minősül. Az I. r. vádlott egy alkalommal megkérte a II. r.
vádlottat, hogy ajándékba vigyen a III. r. vádlottnak a termesztett
marihuánából. A későbbi alkalmak során a kábítószer átadása már pénz
ellenében történt, akként, hogy az I. r. vádlott és a III. r. vádlott
megállapodtak, hogy a III. r. terhelt a megvásárolt marihuánával
kereskedni fog.
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

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

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017.06.28.

Fsz. 7.

8.30

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

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz. II. tárgyalóterem
12.B.40/2017
B. P.

emberölés
bűntettének
kísérlete

2017.
06.28.

8.45

A vádirat szerint röviden: A sértett nő 2016 januárjától a vádlott férfi pécsi
társasházi lakásában tartózkodott, közöttük élettársi, illetve más kapcsolt
nem jött létre.
A sértett és a vádlott között 2016 júniusában megromlott a viszony, a
sértett több ízben bántalmazta a vádlottat, aki emiatt 2016. augusztus 5én feljelentést tett a rendőrségen, azonban a nyomozást megszüntették,
mert a vádlott könnyű – 8 napon belül gyógyuló – sérüléseket szenvedett.
2016. augusztus 12-én a délelőtti órákban a sértett a lakás
fürdőszobájában mosakodott. A helyiség ajtaja nyitva volt. A vádlott
gyümölcsöt akart tisztítani, ezért a kezében egy 19 cm pengehosszúságú,
recézett élű kést tartva, megkérdezte a sértettől, hogy hol a lakás bejárai
kulcsa. Emiatt közöttük szóváltás alakult ki, melynek során a sértett arcul
ütötte a vádlottat, erre a vádlott a kezében tartott késsel a hátán, kis erővel
megszúrta a sértettet, aki a fürdőszobából az előszobába lépett. A vádlott
követte és a sértett bántalmazását folytatta úgy, hogy őt a jobb mellkas
felén egy ízben, közepes erővel, majd egyszer nagy erővel megszúrta. A
sértett az első emeleti lakás déli szobájába menekülve, erkély korlátján
átmászott és a rácsba kapaszkodva, kifelé lógva segítségért kiabált. A
vádlott utána ment és a korlátba kapaszkodó sértett kezét ütlegelte.
A történteket egy lakó a társasházból észlelte és értesítette a rendőrséget.

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. 14. tárgyalóterem
5.B.894/2016
P. N.

halálos közúti baleset
okozásának vétsége

2017. 06.28.

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott 2016. június 6-án délelőtt, az általa
vezetett távolsági autóbusszal Pécs belterületén közlekedett a Szabadság
úton a Zsolnay szobor irányába a József Attila út felől. A Szabadság u. 1.
szám előtti útszakaszon kialakított autóbuszöböl területéről történt
elindulása során, figyelmetlensége miatt előremeneteli fokozat helyett,
hátramenetbe kapcsolt. Ennek során a busz mintegy fél métert haladt
hátrafelé, eközben a –szabálytalanul, két álló busz között az úttesten
átkelni próbáló – sértettet, a vádlotti busz mögött utas csere céljából
várakozó busz első részének nyomta.

A sértett a baleset helyszínéről nyolc napon túl gyógyuló, súlyos
sérülésekkel került kórházba, azonban még ezen a napon délután 16 óra
5 perckor életét veszítette.

A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:

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

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

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

2017. 06.28.

13.00

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

A vádlott, miután elengedte sérült élettársát és annak gyermekét,
megszökött. Felkutatása közel egy hónap múlva vezetett eredményre, egy
általa kialakított erdei rejtekhelyen fogták el, lakóhelye külterületén.
A tanács elnökének személyében bekövetkezett változás miatt a bíróság a
tárgyalást elölről kezdi.
Információ:

Dr. Sebestyén Ágnes
sajtószóvivő
+36- 30-6566-710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

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

kiskorú
veszélyeztetésének
bűntette

2017.06.28.

08.30

Folytatólagos tárgyalás
A vád szerint a vádlott pár 10 hónapos gyermeke 2016. július 17-én hasi
panaszok miatt rosszul lett, ezért a szülők a gyermekorvosi ügyeletről a
szekszárdi kórházba vitték, ahol megállapították, hogy a kisgyermeket
további ellátás céljából a pécsi gyermekklinikára kell átszállítani; a szülők
az átszállítást maguk akarták megoldani, ezért el kívánták vinni a
gyermeket. A kezelőorvos közölte a szülőkkel, hogy a gyermeket csak
mentő szállíthatja Pécsre, mert az azonnali akut kezelésének elmaradása
esetén az élete veszélybe kerülhet. A szülők ennek ellenére magukhoz
vették a kisgyermeket és távoztak vele a kórházból. A kezelőorvos azonnal
értesítette a rendőrséget, akik a lakóhelyükön találták meg a vádlottakat
és a kisgyermeket, majd intézkedtek a gyermek mentővel történő
kórházba szállításáról. A kisgyermeket bélbetüremkedés miatt a pécsi
klinikán még aznap megműtötték, majd 4 nap eltelte után otthonába
bocsátották.
A bélbetüremkedés súlyos betegség, melynek kezelését azonnal meg kell
kezdeni. A beteg gyermek állapota a kórházi felvétel idején még nem volt
életveszélyes, de a betegség további kimenete gyógykezelés nélkül
életveszélyes állapot kialakulásához vezethetett volna.
Az ügyészség a vádlottat kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolja,
mert a szülők a kiskorú gyermek testi épségét gondozási kötelezettségük
súlyos megszegésével veszélyeztették.
A tárgyaláson a II. r. vádlott 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

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
Tiszafüredi Járásbíróság épülete Fszt. 9. számú tárgyalóterem
B.J. és 94 társa

9.00
jelentős kárt okozó,
2017.
bűnszervezetben
június 28.
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények
A Karcagi Járásbíróságon B.J. és 94 társa ellen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt
indult büntetőügyet, mint ismeretes a Tiszafüredi Járásbíróság egy, az ügyre
kirendelt bírája a Tiszafüredi Járásbíróságon tárgyalja. A kirendelésre a
Karcagi Járásbíróság jelentős leterheltsége miatt került sor.

A 2017. június 28-ára kitűzött folytatólagos tárgyaláson előreláthatóan tanúk
kihallgatására kerül majd sor.

Információ:

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

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

Költségvetési csalás

2 társa

bűntette és más

2017. 06.28.

9.00

bűncselekmény
2013. november 1. napján a II. rendű vádlott kezdeményezésére jött
létre egy pécsi székhelyű Kft. felsőruházat gyártására, melynek
ügyvezetője a nehéz anyagi körülmények között élő, korlátozó
gondnokság alatt álló III.rendű vádlott volt, aki havi 50.000 -100.000
forintért vállalta a közreműködését a cég létrehozásában és a
bankszámláiról történő készpénz felvételekben. A cég tényleges
gazdasági tevékenységet nem végzett, de egy nagykanizsai Kft. felé melynek az I.rendű vádlott volt az ügyvezetője - 2013. decemberétől
2014. november végéig 172 esetben fiktív számlákat állított ki, s azok
felhasználásával az I.rendű vádlott által vezetett cég jogosulatlanul
érvényesítette az ÁFA levonási jogát. A fiktív ügyletek leplezése végett a
nagykanizsai cég a pécsi cég kettő bankszámlájára teljesített a számlák
alapján, az átutalt összegeket pedig a II.rendű – III.rendű vádlottak
felvették. A központi költségvetésnek ÁFA adónemben 55.008.181.-Ft
vagyoni hátrányt okoztak.
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 29.
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u. 9. I/119.
Felperes: K. K.
Mf. 20715/2017.

Munkaviszony
megszüntetése

2017.06.29.

09.30

Alperes: MODEM Kft.

Másodfok – nyilvános ülés
A Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. március 27-én hirdette ki
elsőfokú ítéletét a MODEM volt ügyvezetőjének munkaügyi perében.
Az elsőfokú ítélet szerint K. K. egy sajtóinterjúval megsérthette a MODEM Kft.
fenntartójának jóhírnévhez fűződő jogait, ezért a munkáltató jogszerűen mondott
fel azonnali hatállyal a nonprofit kft. ügyvezetőjének. A fenntartó ugyanakkor
szintén megsértette K. K. jóhírnevét, így a felperes sérelemdíjra jogosult.
Az ügy háttere, hogy A.P. 2006-ban haszonkölcsön szerződést kötött a debreceni
önkormányzattal, az Antal-Lusztig gyűjtemény 392 alkotását a MODEM-ben
helyezték el. A képviselőtestület 2011-ben nevezte ki K. K.-t ügyvezetőnek. Három
évvel később egy leltár során derült ki, hogy hiányzik két értékes festmény. Belső
vizsgálat, önkormányzati ellenőrzés és büntetőeljárás is indult. Ez utóbbiban nem
sikerült megállapítani a tettes kilétét, így az eljárást felfüggesztették. Készült egy
vagyonbiztonsági audit is, amely az intézmény által megtehető vagyonbiztonsági
intézkedésekre tett javaslatokat. Az önkormányzat pár hónappal később
bejelentette, hogy megszünteti a MODEM Kft.-t, végül azonban az intézmény
integrációjáról született döntés, amely így a Déry Múzeum tagintézményévé vált.
K. K. 2015-ben indított munkaügyi pert a MODEM Kft. ellen, miután 2015 július 30án, a munkáltatói jogokat gyakorló képviselőtestület úgy döntött: azonnali
hatállyal megszüntetik a munkaviszonyát. A felperes szerint jogellenes volt a
felmondás, az alperes szerint kellő jogalapja volt az azonnali hatályú felmondásra.
A bíróság szerint a felmondás alapján nem lehetett megállapítani, hogy K. K. lenne
a felelős a képek eltűnéséért, de az sem volt jogszerű felmondási ok, hogy nem
adta át a bizalmas vagyonbiztonsági jelentést a Déry Múzeum igazgatója számára.
A múzeum munkatársa ugyanis teljes körű tájékoztatást kapott. A bíróság azt sem
tudta elfogadni, hogy a felperes megszegte munkaköri kötelességét, amikor nem
kötött leltárfelelősségi megállapodást, maga az önkormányzati ellenőrzés is
megállapította ugyanis, hogy a meglévő pénzügyi és technikai lehetőségekhez
képest a MODEM műtárgykezelési gyakorlata körültekintő volt. Az sem állta meg
a helyét, hogy K. Krisztián a szervezeti és a számviteli szabályzatok módosítása
körében mulasztott. 2015 április 1-én, egy sajtóinterjúban azonban olyan
kritikákat fogalmazott meg, amelyek valóban sérthették a Debreceni

Önkormányzat jóhírnevét. Ráadásul a vezető állású munkavállalók
véleménynyilvánítási jogát a törvény még szigorúbban szabályozza, így ezt a
felmondási indokot alaposnak ítélte meg a bíróság.
A felperes számára ugyanakkor 300 ezer forint sérelemdíjat is megítélt a bíróság.
A polgármester ugyanis 2015. július 24-én a közgyűlésen úgy nyilatkozott: komoly
felelőssége van K. K.-nak abban, hogy az önkormányzatnak 130 millió forint
kártérítést kell kifizetnie az eltűnt képek miatt. A polgármester kijelentéséről az
egyik debreceni hírportál is beszámolt, így P. L. nagy nyilvánosság előtt valóban
megsértette K. K. jóhírnevét. K. K. büntetőjogi felelősségét ugyanis a rendőrségi
nyomozás nem állapította meg, a polgármester nyilatkozatából pedig nem derült
ki, hogy mire alapozza kijelentését.
Az elsőfokú ítélet ellen a felperes és az alperes is fellebbezett.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

2017.június 29.

9.00

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

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

csalás bűntette

napon

a

bizonyítási

eljárás

tanúk

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 54.

meghallgatásával

V. P. és 4
társa

további
információ

különösen jelentős
értékre elkövetett
sikkasztás bűntette és
más bűncselekmények

2017.június 29.

8.30

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

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. III. emelet 372.

hűtlen kezelés
bűntette

H. Gy.
további
információ

2017. június 29.

8.30

A Fővárosi Főügyészség perújítási indítványában H. GY. vádlott büntetőjogi
felelősségét jogerősen megállapító és a szabadságvesztés büntetéssel sújtó ítélet
érvényre jutását indítványozta, azzal az indokkal, hogy a vádbeli időpontban
hatályos törvények alapján folytatólagosan elkövetett bűncselekmény valósul
meg,

amennyiben

az

elkövető

ugyanolyan

bűncselekményt

egységes

elhatározással, azonos sértett sérelmére, rövid időközönként többször követ el,
azonban ennek ellenére nem került sor bírósági szakban a büntetőeljárások
egyesítésére. A Fővárosi Törvényszék megalapozottnak találta az ügyészség
perújítási indítványát és elrendelte a perújítást.
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

tanúk

meghallgatásával

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK
Vádlott Sz. J. Z.

10. tárgyaló
ügy testi sértés bűntette

időpont
2017.június 29.
8 óra 30 perc

Kezdődik a kollégáját bántalmazó férfi tárgyalása
A vádirat szerint a 40 éves vádlott és a sértett kollégák voltak, köztük a munkatársi
kapcsolaton kívül sem baráti, sem haragos viszony nem áll fenn.
A cég 2016. október 7. napján az esti órákban zenés, táncos zártkörű rendezvényt
tartott dolgozói számára egy kecskeméti
cukrászdában, ahol számos
munkatársuk mellett mind a sértett mind a vádlott megjelent.
A szórakozás közben a vádlott mintegy két liter bort és kétszer 4 cl. pálinkát
fogyasztott, melytől közepes fokú, míg a sértett az általa megivott kb. három 5 cles tömény italtól, 1-2 pohár bortól és pezsgőtől enyhe fokú alkoholos
befolyásoltság állapotába került.
Az este folyamán a vádlott táncolt és beszélgetett a sértett barátnőjével is, ami
miatt a sértett féltékeny lett és szóvá tette a vádlottnak, hogy hagyja békén a
barátnőjét. Ezen kisebb szóváltás alakult ki közöttük, majd a sértett felvetette,
hogy beszéljék meg kint a szórakozóhely előtt a dolgot. Kb. 21. óra előtti időben a
sértettnél erősebb fizikumú, rendszeres kardió boxedzésre járó vádlott kiment a
kávézó előtti területre, ahová a sértett is követte
és rövid szóbeli vitájuk közben a vádlott felé haladva mintegy 1méter távolságra
megközelítette őt.
Ekkor a vádlott jobb öklével, közepeset meghaladó erővel arcon ütötte a sértettet,
aki ennek hatására tompítás nélkül hanyatt esett és fejének hátsó részét a betonos
aljzatba ütötte, melytől eszméletét azonnal elveszítette.
A szórakozóhely előtt tartózkodó munkatársak a sértett állapotát észlelve azonnal
gondoskodtak a mentők értesítéséről, akik nevezettet kórházba szállították. A
sértett életveszélyes koponyasérülést szenvedett.
Az ügyészség felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozza.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

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

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

Sz. L.

környezetkárosítá
s bűntette

2017. 06.29.

10.00

Új határnap:
2017.11.21.
de.
10.00 óra
fsz.
16.
tárgyalóterem

Információ:

A vádirat szerint röviden: a vádlott, 2015. május 11. előtt saját tulajdonú
ingatlanján a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának engedélye nélkül 6,41
hektár területen fakitermelést végzett. A teljes mértékben letermelt
erdőrészletben lévő faállomány az erdőtervben megállapított vágás
érettségi szakasz alsó határát nem érte el, így a kivágást csak 24 év múlva
lehetett volna elvégezni. A Dél-Baranyai Erdészeti Tervezési körzet 2007.
január 1. – 2016. december 31-ig érvényes erdőtervben foglalt állapot
visszaállítása csak további beavatkozással érhető el. A vádlott a
fakivágással az élővilágot károsította. A bejelentés nélküli fakitermelés
miatt a vádlottat a Baranya Megyei Kormányhivatal több millió forint
erdővédelmi bírsággal sújtotta.
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.55/2016

Információ:

Sz. L.

környezetkárosítás
bűntette

2017. 06.29.

10.00

A vádirat szerint röviden: a vádlott, 2015. május 11. előtt saját tulajdonú
ingatlanján a Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának engedélye nélkül 6,41
hektár területen fakitermelést végzett. A teljes mértékben letermelt
erdőrészletben lévő faállomány az erdőtervben megállapított vágás
érettségi szakasz alsó határát nem érte el, így a kivágást csak 24 év múlva
lehetett volna elvégezni. A Dél-Baranyai Erdészeti Tervezési körzet 2007.
január 1. – 2016. december 31-ig érvényes erdőtervben foglalt állapot
visszaállítása csak további beavatkozással érhető el. A vádlott a
fakivágással az élővilágot károsította. A bejelentés nélküli fakitermelés
miatt a vádlottat a Baranya Megyei Kormányhivatal több millió forint
erdővédelmi bírsággal sújtotta.
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. 06.29.06.30.

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
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
Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 117. számú tárgyalóterem
N. U. C. vádlott és
társa

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmények

2017. június 29.

8.15
óra

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint az I.r. vádlott 2016. április 5. napján egy szegedi
sörkertben italozott ismerőseivel, majd az I.r. vádlott és társaság egyik tagja
között italfogyasztásukból eredő költségek elszámolása kapcsán vita alakult
ki. A sértett a kb. 2.000,- forint összeg megfizetése elől elzárkózott, ezért az

I.r. vádlott azzal a céllal, hogy jogosnak vélt vagyoni igényének érvényt
szerezzen a sértett ruházatát egyik kezével megragadta, míg másik kezével
a sértett nadrágzsebéből erőszakkal kivette a mobiltelefonját, irattárcáját a
benne lévő iratokkal, készpénzzel együtt. A vita köztük tovább folytatódott,
melynek során az I.r. vádlott a sértettet egy székkel három alkalommal a
karján és a hátán megütötte.

Ezt követően az I.r. vádlott és ismerősei egy szegedi kávézóban italoztak
tovább. A kávézóban tartózkodott a II.r. vádlott, aki az este folyamán a
kávézó területén elhagyta az irattárcáját. Az I.r. vádlott a kávézóban a tárcát
22 és 23 óra közötti időben jogtalan eltulajdonítási szándékkal magához
vette. A II.r. vádlott irattárcájának elvesztését észlelve felszólította
ismerőseit, köztük az I.r vádlottat is, hogy tárcáját adják vissza. Az I.r. vádlott
közölte, hogy a tárca nincs nála, majd a kávézót sietősen el kívánta hagyni,
ebben azonban a II.r. vádlott megakadályozta. A két vádlott vitatkozni,
lökdösődni kezdett, majd a kávézó előtti utcaszakaszona II.r. vádlott 5 -6
alkalommal megütötte az I.r. vádlottat, akinek az ütések következtében füle
vérezni kezdett. A verekedést észlelő személyek a vádlottak közé álltak és
véget vetettek a verekedésnek.

A verekedést követően néhány perccel a két vádlott az utcán ismételten
dulakodni kezdett, az I.r. vádlott két alkalommal is arcon ütötte a II.r.
vádlottat, végül egy ismerősük választotta szét őket. A II.r. v ádlott a kávézó
felé sétált vissza, eközben az I.r. vádlott hátizsákjából elővett egy 3 -6 cm
pengehosszúságú összecsukható zsebkést, majd a II.r. vádlott után szaladt
és amikor utolérte jobb lapockája alatt megszúrta.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben 2017. július 04. napon ugyancsak 8.15 órai
kezdettel a 108. számú tárgyalóteremben tárgyalást tart.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
bíróság, helyszín
Szekszárdi

vádlott: G.A. és

ügy tárgya:

dátum:

időpont: 10.00

Törvényszék

Információ:

társai

Emberölés
2017. június 29.
bűntette
A dunaföldvári vállalkozó meggyilkolásával vádolt terheltek büntető
tárgyalása
Az I.r. vádlottnak és a sértettnek korábban közös vállalkozása volt, amely
üzlettársi kapcsolat közöttük megromlott. Az I.r. vádlott kiszállt az üzletből és
a sértett e miatt 3 millió forinttal tartozott neki.
Miután a sértett közölte az I.r. vádlottal, hogy ne számítson a pénzére, ezt
követően az I.r. vádlott elhatározta, hogy amikor a sértett egyedül van otthon
felkeresi és elégtételt vesz rajta.
2013. áprilisában az I.r. vádlott megkérte a II.r. vádlottat arra, hogy figyelje a
sértett ingatlanát és erről őt tájékoztassa.
2013. május 1.-én a hajnali órákban a sértett Budapestről érkezett haza
dunaföldvári lakásába és ott egyedül tartózkodott, mely tényről a II.r. vádlott
értesítette az I.r. vádlottat.
Az I.r. vádlottat a III.r. vádlott szállította a bűncselekmény helyszínére
gépkocsival. Az I.r. vádlott a házba bement, a III.r. vádlott a kocsiban maradt
és várakozott.
Bent a házban az I.r. vádlottat a sértett kérdőre vonta, hogy mit keres ott,
azonban a vádlott nem válaszolt ,hanem nekiugrott a sértettnek és őt
megfojtotta.
Ezt követően az I.r. vádlott elhatározta, hogy eltünteti a holttestet,de előtte
feltakarította a vérszennyeződést,majd a III.r. vádlott segítségével betette a
kocsiba. Időközben a II.r. vádlottat is felvették és az I.r. vádlott édesanyjának
felújítás alatt lévő dunaújvárosi ingatlanához mentek.
Az I. és III.r. vádlottak a holttestet a pincébe levitték,majd azt az I. és II.r. vádlott
építési törmelékkel befedte. de előtte a sértett aranyból készült nyakláncát az
I.r. vádlott levette és a II.r. vádlottnak adta.
Az I.r. vádlott ezt követően megszervezte,hogy mielőbb betont hozzanak a
lakóház pincéjébe.
A II.r. vádlott hallgatásáért és a bűncselekmény nyomainak eltüntetéséért
összesen 1.300.000 forintot kapott az I.r. vádlottól.
A sértett holttestét a nyomozó hatóság 2016. február 14.-én találta meg.
/További bizonyításfelvétel: szakértő és tanumeghallgatások/
Dr.Hauszmann-né Dr. Szőke Rita
sajtószóvivő
06-20-619-2570
hauszmanner szekszardit.birosag.hu

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló
K.J. és társai

Hivatali személy által
elkövetett
vesztegetés bűntette
és más
bűncselekmények

2017. június 29.
08.30

I. r. vádlott a veszélyes munkaeszköz védőburkolatának hiányossága, mint
súlyos veszélyeztetés, illetve a közvetlen veszélyeztetés megállapítása
ellenére a munkavédelemről szóló törvény rendelkezéseivel szemben,
hivatali kötelességét megszegve nem tett munkavédelmi bírság kiszabására
javaslatot, ezzel a munkáltatót, egyéni vállalkozót jogtalan hátrányhoz
juttatta.

I. r. vádlott ellenőrzés során hiányosságként feltárta, hogy a tetőn történő
munkavégzés során az ún. vezérkötelet nem rakták ki, személyi védőeszközt
a munkavállalók nem használtak. I. r. vádlott hivatali kötelességét
megszegve az esetet nem dokumentálta, munkavédelmi ellenőrzési eljárást
nem indított, így a lefolytatandó bizonyítási eljárás adataitól függően
munkavédelmi bírság, vagy helyszíni bírság kiszabása iránt nem intézkedett,
ennek következtében a vállalkozásnak és a munkavállalóknak jogtalan
előnyt biztosított.

I. r. vádlott hivatali kötelességét megszegve telefonon értesítette a cég
munkavédelmi előadóját, hogy másnap átfogó ellenőrzés várható,
megnevezte a munkavédelmi ellenőrt és felajánlotta, hogy probléma esetén
felveszi az ellenőrrel a kapcsolatot. I. r. vádlott hivatali kötelességét
megszegve telefonon értesítette II. r. vádlottat, hogy munkatársa egy
telephelyen munkavédelmi ellenőrzést tart. Felhívta a vállalkozó figyelmét,
hogy a munkavállalóknak legyen kitöltve az alkalmi munkavállalói kiskönyve
és felajánlotta, hogy munkavédelmi probléma esetén felveszi a kapcsolatot
az ellenőrrel.

Az OMM előzetesen elkészített és jóváhagyott terv alapján fokozott
ellenőrzést hajtott végre Sopronban található éjszakai szórakozóhelyeken. I.
r. vádlott ezen a napon hivatali kötelességét megszegve a vállalkozást
jogtalan előnyt biztosítva telefonon értesítette II. r. vádlottat a várható
ellenőrzésről, aki a feltárható hibák megelőzésére intézkedni kezdett. Az
ellenőrzés helyszínéről, időpontjáról VI. r. vádlott is értesült, megjelent a
szórakozóhelyen a jelenléti ívek összeállításával, a munkáltatók
bejelentésének ellenőrzésével hivatali kötelességét megszegve az
ellenőrzés tény és tárgyszerű vizsgálatát meghiúsította, így a vállalkozásnak
jogtalan előnyt biztosított. V. r vádlott az ellenőrzést megelőzően megjelent
a szórakozóhelyen és a munkavállalói bejelentő lapokat kijavította. Ezzel
hivatali kötelességét megszegve az ellenőrzés tény és tárgyszerű vizsgálatát
meghiúsította, ily módon a vállalkozásnak jogtalan előnyt biztosított.

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

2017. június 30.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Gödöllői Járásbíróság, II. emelet 2. számú tárgyaló
A tárgyalás helyszíne: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6.

Ügyszám:

Ügy:

3.B.53/2014.

Társtettesként,
folytatólagosan,
súlyos fenyegetéssel
elkövetett zsarolás
bűntette

2017. 06.30.

13:00 óra

ÍTÉLET VÁRHATÓ!

Vádirati tényállás:

A sértett az I.r. vádlottól 2009 nyarán 4 millió forintot kért kölcsön, majd a sértett
egy éven át – a megbeszélésüknek megfelelően – elkezdte részletekben
törleszteni tartozását. A sértett 2011 évben anyagi nehézségei miatt a részleteket
nem tudta fizetni az I.r. vádlottnak, aki több alkalommal – a sértett barátján
keresztül – arra szólította fel a sértettet, hogy fizessen, máskülönben baja eshet.

A sértett az I.r. vádlott részére 7 millió forintot már visszafizetett, ennek ellenére
az I.r. vádlott még 4 millió forintot követelt kölcsöntartozás címén tőle. A pénz
behajtása érdekében az I.r. vádlott 2012 novemberében a II.r. vádlott segítségét
kérte.
A II.r. vádlott 2013. január 16-án 16 óra körüli időben az I.r. vádlottal Gödöllőn
gépkocsijával megállásra kényszerítette a sértett barátját. Az autóból kiszállva a
II.r. közölte a sértett barátjával, ha nem fizetnek, máshogy fogják elintézni, míg az
I.r. megfenyegette azzal, ha nem fizetnek, elvágják a torkukat, kibelezik,
felgyújtják őket vagy a házukat.

A fenyegetések a sértettben és barátjában komoly félelmet keltettek, ezért
elhatározták, hogy amennyi pénzt képesek összeszedni, azt átadják az I.r. vádlott
részére. A pénz átadásának érdekében 2013. január 23-án 15 óra körüli időben a
sértett és barátja találkozót beszélt meg az I.r. vádlottal Gödöllőn a MOL
benzinkúton. A találkozóra a II.r. vádlott magával hívta két barátját és a III.r.
vádlottat. A benzinkútnál a III.r. vádlott közölte a sértettel és barátjával, ha nem
adják meg a pénzt, felgyújtja őket, a házukat is, valamint megfenyegette a sértett
családját is, tudja, hol laknak, továbbá ha kell, felgyújtja az egész utcájukat. Miután
a sértett a benzinkúton átadott 50.000,- forintot az I.r. vádlott részére, a
Terrorelhárítási Központ munkatársai a vádlottakra rajta ütöttek és elfogták őket.

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 59.

S. P. és 5 társa

nyereségvágyból és
több emberen

8.30

elkövetett emberölés
bűntette
további
információ

S. P. és társai ellen nyereségvágyból és több emberen elkövetett emberölés
bűntette és más bűncselekmények miatt van folyamatban a megismételt
büntetőeljárás.
A tárgyalási
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

2017. június
30.

napon

a

bizonyítási

eljárás

tanúk

meghallgatásával

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

NYIREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
M. M. és társa

Nyereségvágyból,
különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntette

2017.06.30.

I. em. 28.

8.30

Az I. r. vádlott társaival együtt Romániából érkezett munkavégzés céljából
Kántorjánosiba, ahol megismerkedtek a helyi lakosú sértettel. 1997. október
12-én a vádlott társaival és P. I. sértettel együtt italozott a kántorjánosi Patika
Sörözőben, majd elmentek a sértett lakására kártyázni. Pénzben kártyáztak,
melynek során a vádlott társa 10.000 Ft-ot elveszített, ezért megbeszélték,
hogy az elveszített pénzt visszaveszik a sértettől, akár úgy is, hogy megölik.
A vádlottak és társaik veszekedést provokáltak a sértettel, melynek során a
vádlottak egyike arcon ütötte a sértettet, ő ettől az ágyra esett. A vádlottak
kézzel, ököllel és egy bútorlappal ütötték a sértett fejét, majd a földre került
sértett felső testét megrugdosták. Ezt követően átkutatták a magatehetetlen
sértett zsebeit, pénzét elvették, és levették a lábáról a cipőjét. A vádlottak még
aznap elhagyták Magyarországot, és Romániába utaztak. A sértett a
helyszínen a vádlottak általi bántalmazás következtében elhalálozott.
Az ügyben tanú kihallgatás és ítélethirdetés várható.

Információ:

Dr. Toma Attila
sajtószóvivő

30/380-6786
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 16. tárgyalóterem
10.B.781/2016
K. Á. és társa

halált okozó,
foglalkozás körében
elkövetett gondatlan
veszélyeztetés vétsége

2017. 06.29.06.30.

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
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

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK
Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 3. tárgyaló

31.B.161/2014.

csalás bűntette és
más
bűncselekmény

2017.06.30.

9.00

Folytatólagos tárgyalás
A vád szerint I. r. vádlott 2006 és 2008 között egy kft. élén állt vezető
tisztségviselőként, majd 2008 januárjától az általa betöltött pozíciót II. r.
vádlott vette át, azonban a háttérből továbbra is I. r. vádlott irányította a
cég ügyeit.
2011-ben, amikor is a kft. felszámolási eljárás alá került, 28 hitelező
jelentette be igényét több mint 200 millió forint értékben.
A felszámolási eljárást megelőzően a cég gazdálkodása nem volt ésszerű,
a vádlottak megtévesztették üzleti partnereiket, emellett I. r. vádlott a kft.
pénztárából több alkalommal felvett összesen 46.500.000,- forintot,
amelyet nem fizetett vissza a cégnek. II. r. vádlott saját bankszámlájára
több mint 18 millió forintot utalt, amelyből közel 15 millió forinttal nem
tudott a későbbiekben elszámolni.
Az ügyészség a vádlottakat csalás bűntettével és jelentős értékre
elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja.
A tárgyaláson az ügyész és a védő perbeszédére, majd ítélethozatalra
kerül sor.

Információ:

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

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

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK

Tatabányai Törvényszék
M.I.

Életveszélyt okozó
testi sértés bűntette

2017. június 30.

08.00

N.M. sértett 2010. év elején létesített élettársi kapcsolatot a vádlottal a
vádlott komáromi lakásában. A sértett ezen időpontban már várandós volt
a 2010. augusztus 6. napján megszületett gyermekével, akinek nem a vádlott
volt az apja, de őt a sértettel közösen nevelték.

2017. február 3-án a sértett és a kiskorú gyermek 16 óra körüli időben
érkeztek haza. A vádlott 16.30 körül érkezett haza ittas állapotban. A lakásba
érve a vádlott több dolog miatt is számon kérte a sértettet, többek között
azért is, hogy miért nem készült még el a vacsora. Az ittassága folytán egyre
indulatosabb lett, tépni kezdte a sértett haját, majd nagy erővel, lábfejjel
gyomor tájon rúgta oly módon, hogy rúgás közben a sértett fejét-arcát
erősen megszorította, illetve a sértett arcának bal oldalát tenyérrel
megütötte. A bántalmazás miatt a sértett a földre került. Amikor a vádlott
befejezte a sértett bántalmazását, lefeküdt aludni, a sértett pedig a szüleihez
ment a gyermekével együtt. A sértett gyomortáji fájdalma fokozódott, úgy
érezte, hogy alig kap levegőt, ezért az édesanyja 19 óra tájban értesítette a
mentőket. A sértetten a kórház sebészeti osztályán a máj bal lebenyének
repedése miatt, illetve a hasüregbe történt kis mennyiségű vérzés miatt
hasmegnyitásos műtéti beavatkozást kellett végrehajtani.

N.M. sértett a 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A máj repedéses
sérülése a hasüregbe történő vérzés miatt életveszélyes sérülésnek
tekinthető, szakszerű segítség, műtéti beavatkozás nélkül a sértett halála
következett volna be.
Első tárgyalás, ítélet várható.

Információ:

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

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

