36. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.08.28.-09.01.

2017. augusztus 28.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság, Rákóczi Ferenc u. 78–82. I. emelet 108.

O. F. I.

kiskorú
veszélyeztetésének
bűntette

2017. augusztus
28.

8.30

további
információ

A vádirat szerint O. F. I. középiskolai tanár a diákokat sértő és megalázó,
többnyire szexuális tartalmú megjegyzéseivel és cselekményeivel a nevelése és
felügyelete alatt álló, 15-17 év közötti kiskorúak erkölcsi és érzelmi fejlődését
veszélyeztette. A vádirat szerint O. F. I. a tanár-diák viszonyt túllépve több
alkalommal tett szexuális tartalmú és célzatú megjegyzéseket, amivel az érintett
diákokat megalázta, illetve számos alkalommal tett a diákok bőrszínére utalva
sértő megjegyzéseket diáktársaik előtt, sértve ezzel tanítványai emberi
méltóságát. Az ügyészség a vádlottat 22 rendbeli kiskorú veszélyeztetése
bűntettével vádolja. Az ügyet új bíróra szignálták, ezért a következő
tárgyalási napokon iratismertetés várható, majd ezt követően a bizonyítási
eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

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

Budapesti XX., XXI. és XXIII. kerületi Bíróság, Rákóczi Ferenc u. 78–82. I. emelet 108.

O. F. I.

további
információ

kiskorú
veszélyeztetésének
bűntette

2017. augusztus
28.

8.30

A vádirat szerint O. F. I. középiskolai tanár a diákokat sértő és megalázó,
többnyire szexuális tartalmú megjegyzéseivel és cselekményeivel a nevelése és
felügyelete alatt álló, 15-17 év közötti kiskorúak erkölcsi és érzelmi fejlődését
veszélyeztette. A vádirat szerint O. F. I. a tanár-diák viszonyt túllépve több
alkalommal tett szexuális tartalmú és célzatú megjegyzéseket, amivel az érintett
diákokat megalázta, illetve számos alkalommal tett a diákok bőrszínére utalva

sértő megjegyzéseket diáktársaik előtt, sértve ezzel tanítványai emberi
méltóságát. Az ügyészség a vádlottat 22 rendbeli kiskorú veszélyeztetése
bűntettével vádolja. Az ügyet új bíróra szignálták, ezért a következő
tárgyalási napokon iratismertetés várható, majd ezt követően a bizonyítási
eljárás tanúk meghallgatásával folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

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 14.B.108/2017. számú büntetőügy

Sz. F.
vádlott

Súlyos testi sértés
bűntettének
kísérlete

Tárgyalás időpontja:
2017. augusztus 28.

09 óra 00
perc

Első tárgyalás

A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2017. március 7-én
este ittas állapotban belekötött a feleségébe a házuk konyhájában. Szidalmazta
a sértettet, majd a szóváltást követően felkapott a konyhaasztalról egy közel 14
cm pengehosszúságú konyhakést, és nagy erővel a tőle alig több mint két
méterre álló sértett felé dobta. A sértett megpróbált elugrani, de a kés
belefúródott a bal vállába, majd onnan kifordult, és a földre esett. A vádlott 8
napon belül gyógyuló, könnyű sérülést okozott a sértettnek, de az elkövetés
eszköze, a sérülés elhelyezkedése és a szúrt seb mélysége alapján fennállt a
veszélye a 8 napon túl gyógyuló sérülés okozásának.

Információ

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Komlói Járásbíróság (7300 Komló, Bajcsy Zs. u. 1.) 22. tárgyalóterem

3.B.26/2017

ID. L. A.

hulladékgazdálkodás
rendje megsértésének
bűntette

2017. 08. 28.

9.00

Az ügy lényege:
A vádlott pécsváradi férfi lakóházának fűtését egy öntöttvas, vegyes tüzelésű
kazánnal biztosította, melyben szénnel és fával is tüzelt. 2013. évtől a fűtési
szezonban rendszeresen– hetente két vagy három alkalommal -, az
ingatlanán felhalmozott, pontosan meg nem határozható mennyiségű
gépjármű gumiabroncsokat, műanyag PET palackokat, illetve kezelt
faanyagokat,
fahulladékot
(fűrészport,
faforgácsot)
égetett,
a
lakókörnyezetében élő személyek többszöri kérése, felszólítása ellenére,
akiket a szokásos életvitelükben a vádlott kéményéből szálló sűrű, fekete
füst és annak bűze zavart.
A vádlott kazánjának kéményéből vett koromminta szakértői vizsgálatát
követően kimutatott, a vádlott tüzeléséből származó vegyületek izgatják a
nyálkahártyát, hosszantartó belégzésük egészségügyi károsodást okozhat.
A vádlott több ponton megszegte a levegő védelméről és a
hulladékgazdálkodás rendjéről szóló rendelkezéseket, tevékenysége negatív
hatással volt a környezetében élők életminőségére és veszélyeztette
egészségüket.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 14. számú tárgyalóterem
Sz. E. vádlott és
társai

Rablás bűntette és más
bűncselekmények

2017. augusztus
28.

8.00
óra

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint az I. r. vádlott korábbról ismerte a sértettet, tudott
arról, hogy nehezen, mankóval közlekedik. Az I. r. vádlott 2016. május 23. napján
megjelent a sértett szegedi ingatlanánál azzal az indokkal, hogy mobiltelefonját
el kívánja cserélni a sértett motorkerékpárjára. Az I. r. vádlott eközben
értesítette a II. és III. r. vádlottakat, hogy több olyan vagyontárgy van az
ingatlanban, amelyet el lehet tulajdonítani és értékesítésük után ebből pénzhez
lehet jutni, ezért a II. és III. r. vádlott is megjelent a lakóháznál.

A sértett ingatlanába bemenve a vádlottak látták, hogy a sértett a
bűncselekmény elkövetését egészségi állapota miatt megakadályozni nem
tudja, így az ingatlanból köszörűt, gumikerekeket vettek magukhoz. Az I. r.
vádlott a sértett fűnyíróját is el akarta vinni, melyet a sértett megpróbált
megakadályozni, mire az I. r. vádlott őt az ágyra lökte. Végül az I. r. vádlott az így
birtokába került fűnyírót is az udvaron álló gépkocsihoz vitte.
A sértett közölte a vádlottakkal, hogy hívja a rendőrséget, ha nem adják
vissza értéktárgyait, mire az I. r. vádlott a sértett mobiltelefonját is magához
vette, majd azt társainak átadta és gépjárművel a helyszínt elhagyták.
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

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 108. számú tárgyalóterem
K. S. vádlott

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2017. augusztus 28.

8.15
óra

Az ügy lényege:

A vádirat lényege szerint a vádlott a bűncselekmény elkövetését megelőző
egy éves időszakban minden ok nélkül több alkalommal trágár szavakkal
szidalmazta vele szemben lakó szomszédját, aki nem tett feljelentést a
vádlott rendszeres zaklató magatartása miatt. A vádlott ezen szomszédja
2015. október hónap elejétől felújításokat végeztetett ingatlanában, melynek
során a keletkezett építési törmeléket - másokat és a közlekedést nem
zavaró módon - elszállításig az utcán helyezték el.

A sértett és munkatársa 2015. október 16. napján a reggeli óráktól végezte a
felújítást az ingatlanban, ahol 10 óra körüli időpontban alkohol
befolyásoltság állapotában a vádlott megjelent és az utcáról bekiabálva
trágár kifejezések kíséretében kifogásolta az utcán elhelyezett törmeléket. A
vádlott szembe szomszédja a két felújítást végző személy jelenlétében
közölte a vádlottal, hogy a törmeléket rövid időn belül elszállítják, majd
folytatták a munkát.

A vádlott is visszament saját ingatlanába, ahol magához vett egy 2,7 kg
tömegű, 95,5 cm teljes hosszúságú fejszét és a felújítást végző sértett
gépjárművéhez ment, majd a fejszével ütni kezdte annak hátsó részét,
amelynek riasztója megszólalt. A sértett munkatársával és a felújítást
végeztetővel az utcára szaladt, ahol a sértett kérdőre vonta a vádlottat, hogy
mit csinál, mire a vádlott a fejszét ütésre emelve közeledni kezdett a
sértetthez. A vádlott ekkor a tőle 1 méter távolságra lévő sértett felé ütött,
aki oldalirányú mozgással és feje elhúzásával kitért a fejsze mozgási
irányából. A sértett munkatársa ekkor ráfogott a vádlott lába mellé érkező
fejszére, majd azt elvették a vádlottól. A vádlott a támadást tovább folytatta,
de végül a sértett védekező magatartása következtében felhagyott azzal.

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

2017. augusztus 29.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Fővárosi Ítélőtábla
H. T.

Testi sértés bűntette

2017.08.29.

10:00

Az első fokon eljárt Fővárosi Törvényszék 2016 októberében H. T.
vádlottat testi sértés kísérletének bűntette és folytatólagosan elkövetett
garázdaság bűntette miatt 6 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől
eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3 részének kitöltése
után bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a vádlott és védője
téves minősítés miatt és enyhítésért fellebbezett. A bíróság által
megállapított tényállás szerint a vádlott 2014 szeptemberében
Budapesten ittas állapotban, előzetes szóváltás után, a Keleti
Pályaudvaron ráfogta a nála lévő átalakított gumilövedékkel működő
pisztolyt, egy ott lévő férfira. Dulakodni kezdtek, végül a sértettnek

sikerült elmenekülnie és a rendőrségen kért segítséget. Még aznap a
késő esti órákban a vádlott vállával szándékosan nekiütközött a járdán
vele szemben gyalogosan közlekedő sértett vállának. A férfi észlelte, hogy
a vádlottnál fegyver van ezért értesíteni akarta a rendőrséget. A vádlott
azonban a pisztolyt a sértett arcához nyomta, majd el is sütötte azt. A
lövést követően a sértett eszméletét vesztve a földre zuhant, a vádlott
pedig az utcán tovább sétált. A sértett a lövés következményeként a bal
arccsont törését, az állízület darabos törését, és a bal dobhártya
szakadását szenvedte el. Ezt követően a vádlott egy buszmegállóban
várakozó fiatal párhoz lépett és a fiatalember mellkasához emelte a
fegyvert. Pár másodpercig mozdulatlanul álltak, majd a fiatalember
közölte, hogy menniük kell, elköszönt a vádlottól és barátnőjével együtt
sietve elhagyták a megállót. A vádlott egy ideig követte őket, majd
megállt, kétszer a levegőbe lőtt, és betörte egy telefonfülke üvegfalát. A
vádlott a nála lévő gáz-és riasztó fegyver viseléséhez nem rendelkezett
engedéllyel. Tárgyalás.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK
Pécsi Ítélőtábla
B.P.
emberölés
előkészületének
bűntette

2017. augusztus
29.

Fszt. I. tárgyalóterem

9 óra

Dr. Makai Lajos tanácsa – nyilvános ülés

Az első fokon eljárt Szekszárdi Törvényszék a következő tényállást
állapította meg:

A vádlott (45 éves, büntetett előéletű, Tolna megyei férfi) 2004-ben
létesített élettársi kapcsolatot a sértettel, 2006-ban gyermekük született. A
gyermek születése után a vádlott és a sértett kapcsolata fokozatosan
megromlott, 2014 decemberére teljesen elhidegültek egymástól. A vádlott
házasságának megromlásáról beszámolt egy általa is tudottan büntetett
előéletű ismerősének. A sértett 2015 márciusában elköltözött a közös
lakásból, amit a vádlott nem tudod feldolgozni. Tartott attól is, hogy

elveszti közös gyermekük szülői felügyeleti jogát. Mindezek miatt
megkérte ismerősét, - akinek korábban a házasságok meg romlásáról is
beszámolt, - hogy ölje meg a sértettet, holttestét dobja egy dögkútba. Arra
is megkérte ismerősét, hogy a sértettet járművel szállítsa külföldre, majd
őt hagyja sorsára Németországban. A vádlott a sértettnek 300 000 - 400
000 Ft-ot ígért a sértett megöléséért. A pénzt meg is mutatta neki. A vádlott
ismerőse azonban ezeket az ajánlatokat visszautasította és megszakította
a kapcsolatot a vádlottal.
E tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlott bűnösségét emberölés
előkészületének bűntettében állapította meg és őt 1 év 3 hónap börtönre
ítélte azzal, hogy a szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 évi
próbaidőre felfüggesztette. A bíróság egyben elrendelte a vádlott pártfogó
felügyeletét és külön magatartási szabályként előírta, hogy a vádlott vesse
alá magát indulatkezelési terápiának.
A törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője fellebbeztek felmentés
végett.
Információ:

Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto@pitb.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

K. B. J. és 50 társa
további
információ

orgazdaság bűntette

2017. augusztus
29.

8.30

A vádirat szerint néhány vádlott a 2005-től 2009-ig terjedő időben – különböző
időszakokban és szerepkörben – egy olyan szervezetten működő, kiterjedt hazai
és nemzetközi hálózattal rendelkező bűnelkövetői kör tagjai voltak, amely főként
arra specializálódott, hogy különféle, jellemzően pénzintézetek sérelmére
elkövetett vagyon elleni bűncselekményekből származó gépkocsikat szerzett
meg és szállított eladási céllal Magyarország területéről arab országokba,
túlnyomó részben Irakba.
Ezen cselekmények érdekében néhány vádlott biztosította a bűncselekmény
elkövetéséhez szükséges hamis, illetve valótlan tartalmú okiratokat.

A vádirat szerint több vádlott – részben devizaalapú – kölcsönszerződést kötött
különböző lízingcégekkel személygépkocsik vásárlásához. A törlesztőrészletek
fizetési nehézségei miatt a vádlottak a külföldre szállított személygépjárművekről
lopás miatti – valótlan tartalmú – rendőrségi feljelentést tettek Magyarországon.
Ezt követően a valótlan kárbejelentések alapján a biztosítótársaságok a tárgybeli
gépjárműre kötött biztosítás értelmében, lopáskár címén kártérítést állapítottak
meg, melyek összegeit átutalták a személygépkocsikat lízingbe adó cégeknek.
Az ügyészség a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján a vádlottakat többek
között különösen nagy értékre, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett
orgazdaság bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja.
A tárgyaláson megkezdődnek a perbeszédek.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

Miskolc, Dózsa
György út 4.
119. sz.
tárgyalóterem

L.I. vádlott

tizennyolcadik életévét
be nem töltött, egyéb
módon a hatalma vagy
befolyása alatt álló
személy sérelmére,
erőszakkal elkövetett
szexuális erőszak
bűntettének kísérlete

2017.
augusztus 29.

08:00 óra

Folytatja a bizonyítási eljárást a Miskolci Törvényszék annak a vádlottnak
az ügyében, akivel szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött, egyéb
módon a hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére, erőszakkal
elkövetett szexuális erőszak bűntettének kísérlete miatt emelt vádat az
ügyészség.

A vádirati tényállás szerint a sértett a testévérével és az unokatestvérével
elment a vádlotthoz, hogy pénzt kérjenek kölcsön tőle. Tekintettel arra,
hogy a vádlott a sértett keresztapja, már többször segített a családjának. A
vádlott azt mondta a sértettnek, hogy egy másik személytől kérjenek együtt
pénzt, ezért rávette, hogy kettesbe induljanak el, a másik két lányt
hátrahagyva. A vádlott a sértettet egy nádas, bozótos területre vitte, ahol
simogatni és csókolgatni kezdte, a sértett ellenállása ellenére. Figyelemmel
arra, hogy a sértett testvére és az unokatestvére furcsának találták, hogy
miért arra indultak el, utánuk mentek, és akkor érkeztek meg a helyszínre,

amikor a vádlott már a sértetten feküdt, lefogva őt. Ezt követően
megakadályozták, hogy a vádlott közösüljön a sértettel.

A bizonyítási eljárás 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
(molnard@miskolc.birosag.hu)

Miskolci Törvényszék
dr. H.Sz.
Miskolci
Járásbíróság

és

5

közokirat-hamisítás bűntette
és más bűncselekmény

2017.
augusztus 29.

08:00

társa

Miskolc, Dózsa
Gy. út 4.

Folytatja a bizonyítást a Miskolci Járásbíróság dr. H.Sz. nyíregyházi
ügyvéddel és 5 társával szemben közokirat-hamisítás bűntette és más
bűncselekmény miatt indult büntetőügyben.

18. sz.
tárgyalóterem

Az ügyvéd foglalkozású I. r. vádlott tartozással terhelt cégek fiktív
értékesítését szervezte, melyben II. és III. r. vádlottak oly módon működtek
közre, hogy a II. r. vádlott a zömében ukrán állampolgárságú vevők
felkutatását, a III. r. vádlott a fiktív székhely biztosítását végezte. A III. r.
vádlott egyes esetekben kézbesítési megbízottként is eljárt.
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
(molnard@miskolc.birosag.hu)

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz.II. tárgyalóterem
13.B.308/201
6

M. I.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmény

2017. 08. 29.

9.00

Az ügy lényege:
A vádlott társával elhatározta, hogy lakásbetörés útján tulajdonítanak el
értéktárgyakat, majd azokat eladják, így szereznek pénzt.

2014. március 12-én az esti órákban a vádlott és társa Pécsett, a Búza téren
tartózkodtak, ahol észlelték, hogy egy társasház kapuja nyitva van. Miután
látták, hogy az ablakból fény nem szűrődik ki, az éjszakai órákban bementek
a házba. A lépcsőházban az idős sértett által lakott lakás ajtaját a vádlott egy
csavarhúzóval a zárszerkezetnél kifeszítette, majd a két elkövető a lakásba
behatolt. A lakás egyik szobájában aludt a nagyon idős sértett.
Amikor a vádlott és társa értékek után kezdtek kutatni, a sértett felébredt és
felkelt. A vádlott és társa faggatni kezdték az értékek hollétéről. A sértett
közölte, hogy nincsenek értékei, ekkor a vádlott bántalmazta a sértettet,
legalább két alkalommal, közepes-nagy erővel a fején ököllel megütötte. A
sértett ennek következtében öntudatlan állapotba került és az ágy előtti
szőnyegre esett.
Ez után a vádlottak 129.100 forint értékben tárgyakat, 160.000 forint
készpénzt tulajdonítottak el a lakásból, míg a rongálással 23.300 forint kárt
okozta.
A sértett a bántalmazás következtében súlyos 4-6 hónap alatt, maradandó
fogyatékossággal gyógyult sérüléseket szenvedett. A fejét ért nagy erejű
ütések következtében kialakult agysérülése miatt, csak a szerencsének
köszönhető, hogy nem alakult ki életveszélyes sérülése.
Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:
Dr. Sebestyén Ágnes
sajtószóvivő
+36- 30-6566-710
sebestyena@pecsit.birosag.hu
2017. augusztus 30.
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
M. L.

Emberölés bűntette

2017.08.30.

09:00

Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2017 márciusában M. L. vádlottat
emberölés bűntette miatt 8 év börtönbüntetésre és 8 év közügyektől
eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3 részének kitöltése
után bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen az ügyész
súlyosításért, a védő enyhítésért fellebbezett. A bíróság által
megállapított tényállás szerint a vádlott 2016. júliusában, hevesi
otthonukban együtt italozott az élettársával. Az ittas állapotban lévő
vádlott és sértett többször vitatkozott egymással. Végül a vádlott
magához vette az ablakpárkányon lévő kést, és közepes erővel
megszúrta a sértett mellkasát. A jobb mellkas szúrt sérülése és az ahhoz

társuló kivérzés következtében a sértett a szúrást követően 10-20 percen
belül elhunyt. A vádlott ezt követően elment egy sörözőbe, majd a
szomszédjukhoz, akivel közölte, hogy az élettársa meghalt. A sértett élete
azonnali orvosi ellátás megmenthető lett volna. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

Debreceni Ítélőtábla
E. Fné + 2 fő

Uzsora-bűncselekmény
bűntette

2017.08.30.

11:00

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Járásbíróság 2016 márciusában K. Gy. I.r.
vádlottat 2 rb. uzsora-bűncselekmény bűntette miatt 1 év 4 hónap
börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra és 150.000.-Ft
vagyonelkobzásra ítélte. E. Fné II.r. vádlottat 2 rb. bűnsegédként
elkövetett uzsora-bűncselekmény bűntette miatt 120.000.-Ft
pénzbüntetésre ítélte. K. Z. J. III.r. vádlottat 4 rb. uzsora-bűncselekmény
bűntette miatt, mint többszörös visszaesőt 1 év 10 hónap
börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra és 80.000.-Ft
vagyonelkobzásra ítélte. K. Z. Jné IV.r. vádlottat 4 rb. 4 rb. bűnsegédként
elkövetett uzsora-bűncselekmény bűntette miatt 2 év próbaidőre
felfüggesztett 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélte és 80.000.-Ft
vagyonelkobzást rendelt el. A bíróság elrendelte IV.r. vádlott pártfogó
felügyeletét. Az ügyben másodfokon eljárt nyíregyházi Törvényszék 2017
márciusában II.r. vádlottat az ellene emelt 2 rb. bűnsegédként elkövetett
uzsora-bűncselekmény miatt emelt vád alól felmentette. III.r. vádlottat 1
rb. uzsorabűntette miatt emelt vád alól felmentette és a vádlott
börtönbüntetését 2 év 6 hónap fegyházbüntetésre súlyosította. A vádlott
feltételes szabadságra nem bocsátható. IV.r. vádlottat 1 rb.
bűnsegédként elkövetett uzsorabűntett miatt emelt vád alól felmentette
és a vele szemben kiszabott szabadságvesztés felfüggesztésének
próbaidejét 1 évre enyhítette Mellőzte a vádlott pártfogó felügyeletének
elrendelését. Egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az ítélet
ellen az ügyész jelentette be fellebbezést II., III. és IV.r. vádlottak
felmentése miatt, megalapozatlanság okán, új másodfokú eljárás
lefolytatása érdekében. III.r. vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. I.r.
vádlott ítélete jogerőre emelkedett. A bíróság által megállapított tényállás
szerint I. és II.r. vádlott szokásuk szerint Nyíregyházán szereztek be olcsó

élelmiszereket, majd azokat nagy haszonnal értékesítették.2011
decembere és 2013 februárja között rendszeresen adtak el
élelmiszereket és más árut. Emellett többször adtak pénzt kölcsön magas
kamattal. III. vádlott rendszeresen kötött uzsorás szerződéseket a
sértettekkel Ehhez felesége, IV.r. vádlott úgy kapcsolódott, hogy részt vett
az áru készletezésében, a vevők kiszolgálásában, esetenként a pénz
beszedésében. A vádlottak a bűncselekményeket közös haszonszerzési
célból követték el. A vádlottak tagadták a bűncselekmény elkövetését. II.r.
vádlott részben érezte magát bűnösnek. Első nyilvános ülés.
Információ:

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

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

H. Gy.
további
információ

hűtlen kezelés
bűntette

2017. augusztus 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 tanúk meghallgatásával
folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

8.30

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 33. tárgyalóterem
17.B.912/2015

K. I.
társa

és

nagyobb értékre, üzletszerűen
elkövetett sikkasztás bűntette
és más bűncselekmények
Az ügy lényege:

2017.08.30.

10.00

Az I.r. és a II.r. vádlottak egymással élettársi kapcsolatban éltek. Az I.r.
vádlott Versend község polgármesteri tisztségét töltötte be a 2006. évtől
kezdődően, míg a II.r. vádlott Versend Község Önkormányzatánál
közalkalmazottként volt foglalkoztatva 2003-2013. évek közötti
időszakban, többek között feladatai közé tartozott a pénztár kezelése is.
Az I.r. vádlott a közmunka program keretében 2012-ben, valótlanul
foglalkoztatott két személy részére hívott le a Baranya Megyei Munkaügyi
Központtól – hamis okiratokat benyújtva - , összesen 489.416 forint
munkabért úgy, hogy azt egy olyan számlára utaltatta, melyhez
hozzáférési joggal kizárólag ő rendelkezett. Versend község vagyonát
jogtalanul eltulajdonította.
Az I.r. vádlott 2012-ben fizetési előleget adott ki több személynek papíron,
úgy, hogy az érintettek nem is igényeltek, nem is részesültek fizetési
előlegben, annak átvételét nem ők írták alá.
Az I.r. vádlott ténylegesen is adott ki fizetési előleget több személy részére,
melyet a személyek a polgármesternek visszafizettek, azonban azt az I.r.
vádlott az önkormányzat pénztárába nem fizette be. Az I.r. vádlott
összesen 671.320 forint értékre követte el a bűncselekményt, melyhez a II.
r. vádlott 385.400 forint erejéig nyújtott segítséget.

Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 14. számú tárgyalóterem
fk. O. N.
vádlott és 2
társa

Rablás bűntette és más
bűncselekmények

2017. augusztus
30.

8.00
óra

Az ügy lényege:

A vádirati tényállás lényege szerint a fiatalkorú lány és két társa 2016. július 31.
napján éjjel 3 óra körüli időben Szeged belvárosában odalépett egy padon ülő

társasághoz. A vádlottak erőszakos módon cigarettát, illetőleg szeszes italt
kértek a sértettől és társaitól, akik azonban ezt megtagadták. A vádlottak a
közelben lévő, baleseti helyszínelést végző rendőrök észlelése miatt a
társaságtól elsétáltak, majd nem sokkal később a rendőrök távozását követően
a társasághoz visszatértek és ismét szeszes italt követeltek, eredménytelenül.
Erre a vádlottak egyike egy vasból készült gömbcsuklót vett elő és azzal
hadonászni kezdett, majd a padon ülő sértettet felsőtesten ütötte. A dulakodás
közben a sértett segítségére siettek a társaságában levők és sikerült a
vádlottaktól a gömbcsuklót megszerezniük.

Ezt követően a vádlottak és a sértett között a vita tovább folytatódott, melynek
során a vádlottak rátámadtak a sértettre és megpróbálták megrúgni és megütni.

Cselekményüknek időlegesen azzal lett vége, hogy dulakodás közben a közelben
levő taxiállomásig keveredtek, ahol az ott dolgozók rájuk szóltak, ezért a két
társaság különvált egymástól és különböző irányba indultak el. Rövid idő múlva
azonban a vádlottak ismételten összetalálkoztak a sértettel a belvárosban, aki
megpróbált egy parkoló autó mögé bújni. A vádlottak újra bántalmazni kezdték
a sértettet, zseblámpával, szíjjal ütötték őt, illetőleg meg is rúgták. A
cselekménynek azzal lett vége, hogy a vádlottak cselekményét észlelő, sértett
társaságában lévő személyek a vádlottakat a sértettről leszedték és rendőrt
hívtak.

A sértett a bántalmazás következtében testszerte többszörös hámhorzsolásos
sérüléseket szenvedett el, melyek gyógytartama 8 napon belüli azzal, hogy a
cselekmény során nem volt kizárható 8 napon túl gyógyuló sérülés létrejötte
sem.

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Járásbíróság
testi sértés bűntette

2017. augusztus 30.

8:00

Fsz. 16. tárgyaló
A Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség két rendbeli - ebből egyik
esetben a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan
képes személy sérelmére elkövetett – súlyos testi sértés bűntettének
kísérlete miatt indított eljárást a vádlott ellen. A vádirat szerint a
székesfehérvári társasházban lakó vádlott 2015. év szeptemberében az
épület lépcsőjén lefelé haladó egyik lakótársát a hátán megrúgta, aki
ennek következtében a lépcsőn leesett és a bal karján megsérült.
A vádlott 2016. március 3-án egy másik, a lépcsőház lépcsőjén álló és a
85. életévét betöltött lakótársát lökte meg a felsőtestével nagy erővel, aki
ennek folytán az egyensúlyát elveszítette, a korlátnak esett és a jobb
vállán, felkarján és könyökén sérült meg.
Bár mindkét sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, de
mindkettőjük esetében fennállt a súlyosabb sérülés kialakulásának reális
veszélye.
A vádirat szerint a vádlott a kóros elmeállapota miatt nem büntethető, így
az ügyészség a felmentését és a kényszergyógykezelésének elrendelését
indítványozta.
Információ:

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

Székesfehérvári Járásbíróság
nemzetszocialista
rendszer bűneinek
nyilvános tagadásának
bűntette

2017. augusztus
30.

13:00

Fsz. 5. tárgyaló
A Székesfehérvári Járási és Nyomozó Ügyészség nemzetszocialista
rendszer bűneinek nyilvános tagadásának bűntette miatt indított eljárást
a vádlott ellen.
A vádirat szerint a vádlott 2016. február 6-án megtartott "Emlékezz a
kitörés hőseire" elnevezésű, úgynevezett becsületnapi rendezvény

szónokaként tartott nyilvános előadást Székesfehérváron a Kossuth
utcában. A nagyobb létszámú hallgatóság előtt megtartott beszédében a
nemzetszocialista rendszert, a II. világháború előtt és alatt az 1930-as,
1940-es években Németországban működő Nemzetszocialista Német
Munkáspárt párthadseregének tekinthető SS katonai szárnyát (Waffen-SS)
dicsőítette és állította be követendő példaként. Éltette a magyar
nemzetszocialista rendszert, valamint annak egyik képviselőjét, Szálasi
Ferencet. A vádlott mindezen kijelentéseivel a nagy nyilvánosság előtt
elmondott beszédében a nemzetszocialista rendszer által elkövetett
emberiség elleni cselekményeket kétségbe vonta, azok igazolására
törekedett. Beszédének tartalma alkalmas volt arra, hogy a köznyugalmat
megzavarva a nemzetszocialista rendszer áldozatainak, azok
leszármazottainak, a „demokrácia értékei mellett elkötelezett
közösségeknek a méltóságát” sértse.
Információ:

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

2017. augusztus 31.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. I. emelet 97.

B. J. és 2 társa
további
információ

befolyással
üzérkedés bűntette

2017. augusztus 31.

9.00

A vádirat szerint B. J. I. rendű vádlott a tulajdonában álló és érdekeltségi körébe
tartozó gazdasági társaságokon keresztül szerződéses jogviszonyban állt
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatával és a
Belváros Lipótváros Vagyonkezelő Zrt.-vel. B. J. I. rendű vádlott a kapcsolatrendszert visszaélésszerűen használva, bennfentes közvetítőként járt el
Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerület Önkormányzatánál, az
önkormányzattal mint hatósággal, illetve mint tulajdonossal kapcsolatba kerülő
cég és magánszemély érdekében. Ennek során ismerte meg R. L. II. rendű
vádlottat és Sz. I. III. rendű vádlottat, akikkel a vád szerint 2012-2013-ig közösen
követett el bűncselekményeket. B. J. I rendű vádlottat az ügyészség vesztegetést
állítva elkövetett hivatali befolyással üzérkedés bűntettének elkövetésével, R. L.
II. rendű vádlottat hivatali visszaélés bűntettének elkövetésével, Sz. I. III. rendű
vádlottat befolyás vásárlásának bűntettével vádolja.
A következő tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
Miskolci
Törvényszék

Miskolc, Dózsa
György út 4.

119. sz.
tárgyalóterem

S.G. vádlott
és társa

emberölés bűntette

2017.

8:00

augusztus 31.

Folytatja a bizonyítást a törvényszék azoknak a vádlottnak az ügyében,
akikkel szemben emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.

A vádirat lényege szerint 2015. októberében a II. r. vádlott és a sértett egy
társaságban szórakoztak Ózdon, majd együtt indultak az I. r. vádlott
lakására. Az I. r. terhelt nem tartózkodott otthon, ezért kijöttek a házból.
Az ingatlan előtt találkoztak az I. r. vádlottal, aki kérdőre vonta a sértettet
amiért ittasan ment be hozzá. A vádlottak és a sértett vitatkoztak, majd
mindét vádlott megütötte, az I. r. vádlott meg is rúgta a sértettet, aki a
földre esett. A vádlottak a sértettet az utcán tovább bántalmazták, ütötték,
rúgták, taposták a testét, mely következtében a helyszínen belehalt
sérüléseibe.

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
(molnard@miskolc.birosag.hu)

Miskolci Törvényszék
Ózdi
Járásbíróság

Ózd, Jászi
Oszkár út 1.
4. sz.
tárgyalóterem

V.R. és 3
társa
vádlottak

Súlyos fenyegetéssel
elkövetett zsarolás
bűntette, kényszermunka
bűntette és
uzsorabűncselekmény
bűntette

2017.
augusztus 31.

08.00

Az Ózdi Járásbíróság befejezi a bizonyítást V.R. és társaival szemben indult
büntetőügyben.

A vád szerint a vádlottak rokonok. Csernely településen nehéz anyagi
körülmények között élő embereknek nyújtottak kamatra pénzkölcsönt és
értékesítettek különféle élelmiszereket a bolti árnál lényegesen magasabb
vételáron. A törlesztés érdekében a sértetteket és családjaikat
életveszélyesen megfenyegették.
Más esetben az egyik vádlott a lakásának pincéjét adta bérbe a sértettnek,
mivel a sértett a bérleti díjat nem tudta megfizetni, arra a vádlott kamatot
kért. Majd miután a sértett már egyáltalán nem tudott fizetni a vádlottnak,
a vádlott arra kényszerítette, hogy munkát végezzen részére.

Információ:

Ítélethirdetés nem 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
(molnard@miskolc.birosag.hu)

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) fsz. II. tárgyalóterem
15.B.193/2016

V. T. és 22
társa

bűnszervezetben
elkövetett
költségvetési csalás bűntette és
más bűncselekmények
Az ügy lényege:

2017.08.31.

9.00

V. T. I.r. vádlott kapcsolatai révén vagyonőri tevékenység ellátására tudott
megrendeléseket szerezni, részben közvetlenül megbízóktól, részben
pedig más biztonsági, őrzési, illetve vagyonőri és takarítói szolgáltatásokat
végző vállalkozásoktól. Az I.r. vádlott által megszerzett megrendelések
teljesítéséhez nagyszámú, akár 1000 főt meghaladó munkavállaló
foglalkoztatására volt szükség.
A tevékenység ellátására az I.r. vádlott elhatározta, hogy egy
összehangoltan működő és elsősorban megbízható barátaiból,
ismerőseiből és testvéréből álló bűnözői csoporttal olyan céghálózatot
alakít ki, amelynek segítségével az általa beszervezett személyek az
elkövetés révén a megbízási díjak egy részét készpénzben fogják tudni
megszerezni annak eredményeként, hogy a céghálózatban részt vevő
gazdasági társaságok nem tesznek eleget a biztonsági őrzési
tevékenységet ellátó alkalmazottaik után a közterhek megfizetésére
vonatkozó kötelezettségeiknek.
Annak érdekében, hogy a ténylegesen teljesített szolgáltatásokból
származó adóköteles bevételeik után fizetendő ÁFA, illetve a ténylegesen
megvalósult
foglalkoztatás után járó közteher megfizetési
kötelezettségeiket jogosulatlanul elkerüljék, a munkavállalókat nem
jelentették be a foglalkoztatásukat ténylegesen ellátó és ezáltal adó-és

járulékfizetésre köteles gazdasági társaságoknál, hanem az I. r. vádlott
irányításának és utasításainak megfelelően vádlott-társai azt a gyakorlatot
folytatták, hogy az általuk vezetett gazdasági társaságok nevében színlelt
munkaerő kölcsönzési szerződéseket kötöttek, amelyek létrehozása és
működtetése szintén az I.r. vádlott utasításai alapján történt meg.
A munkaerő kölcsönző cégek létrehozása és működtetése azt a célt
szolgálta, hogy a tevékenység legális látszatát fenn tudják tartani és az
adott hónapban akár 1000 főt meghaladó munkavállalót be tudják
jelenteni az alkalmazásuk kapcsán.
A rendelkezésre álló bizonyítékok szerint az I. r. vádlotthoz visszajuttatott
pénz havi rendszerességgel elérte a 10 millió forintot.
A vádlottak a fenti tevékenységükkel több százmillió forint vagyoni
hátrányt okoztak a magyar költségvetésnek.
Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást 2017.09.07-én folytatja.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36-30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Információ:

2017. szeptember 01.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. I. emelet 97.

B. L.
további
információ

hivatali visszaélés
bűntette

2017. szeptember 1.

8.30

B. L. ellen a Fővárosi Főügyészség hivatali visszaélés bűntette és más
bűncselekmények miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlott a
Miniszterelnökségen főtanácsadóként mint hivatalos személy látta el munkáját.
Ezzel a helyzetével visszaélve magának jogtalan előny szerzése céljából
különböző hivataloktól kért adatokat soron kívül, ingyenesen.
Jogosulatlanul diplomata útlevelet, hivatali személygépkocsit igényelt és
használt, valamint saját polgármesteri kampánya céljából kistelepüléseken
foglalkoztatott személyek listájához jutott hozzá. Továbbá a magáncéljaira
ingyenesen és soron kívül igényelt ingatlan-nyilvántartási adatokat nem a hivatali
feladatai ellátásához, hanem jogtalan előny szerzése céljából használta fel, az
általa megkötni kívánt termőföld haszonbérleti, illetve hasznosítási
szerződésekhez kapcsolódóan.

Ezért őt az ügyészség közokirat-hamisítás, hivatali visszaélés, valamint nagyobb
kárt okozó, folytatólagosan és üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

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

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

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

Több
emberen
elkövetett
emberölés
bűntettének
kísérlete
Az ügy lényege:

2017.09.01.

9.00

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

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása 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.19. tárgyalóterem
11.B.196/2017

Dr. D. B.

hamis
magánokirat
felhasználásának vétsége

2017.09.01.

8.45

Az ügy lényege:
A vádlott 2013. július 4-én Pécsett a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
budapesti címére feladott egy „megbízási szerződés és meghatalmazás”
megnevezésű okiratot úgy, hogy azon – az írásszakértői vélemény alapján
– a névaláírás nem a névtulajdonostól származott.
A vádlott hamis magánokiratot használt fel, melyet a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságon iktattak.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást megkezdi.
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.88/2017.

rablás bűntette

2017. szeptember 1.

08:30

Első tárgyalás
A vád szerint a vádlott a késő délutáni korákban egy ismerősével sétált
Szekszárd belvárosában, amikor figyelmes lett egy egyedül sétáló idős
hölgyre.
A vádlott a sértetthez sietett, akit hátulról szándékosan ellökött azzal a
céllal, hogy a vállán lógó táskát elrabolja tőle. A sértett a táskát annak
ellenére sem engedte el, hogy a lökéstől elesett, de a vádlott addig húzta
a táskáját szorító sértettet a földön, amíg ki nem tépte a táskát a kezéből.
Az ügyészség a vádlottat rablás bűntettével vádolja.
A tárgyaláson a vádlott, a sértett és a tanú kihallgatása, valamint
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

