37. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.09.04.-09.08.

2017. szeptember 04.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék, II./36-os tárgyaló, 1055 Budapest, Markó u. 27.
8.B.71/2015

Sz. I.-né és 121
társa

vesztegetés
elfogadásának bűntette
és más
bűncselekmények

2017. 09. 04.

9.00

Az ügy lényege:
A vesztegetés bűntette és más bűncselekmények miatt Sz. I.-né és 121 társa
ellen a Monori Járásbíróságon indult, „nyelvvizsgabotrányként” elhíresült
büntetőügyben a 2015. november hó 25. napján történt vádemelést
követően 2017. szeptember 4. napján a bíróság a titkos adatszerzés során
keletkezett hanganyagok lejátszásával folytatja a tárgyalást. Az ELTE
Igennyelvi Továbbképző Központ adminisztratív alkalmazottainak, az ITK -val
szerződéses viszonyban lévő nyelviskolák vezetőinek, a vizsgáztatásban
résztvevő nyelvtanároknak, továbbá a nyelvvizsga bizonyítványok
vesztegetés útján történő megszerzésében közvetítőként közreműködő
vádlottaknak a folyamatos meghallgatására kerül sor. A vádlottak közül
számos élt azzal a lehetőséggel, hogy a bíróság távollétükben folytassa le az
eljárást.

Információ:

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás a titkos adatszerzés során keletkezett
hanganyagok lejátszásával!
Információ:
Gyimesi Kinga
sajtótitkár
Budapest Környéki Törvényszék
70/371-1410
E-mail: gyimesik@budapestkornyekit.birosag.hu
Honlap: www.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. II. emelet 201.
G. R. és 10 társa

kerítés bűntette

2017. 09. 04.

8.30

Az ügy lényege:
A vád szerint G. R. I. rendű vádlott társaival 2006-2007 között anyagi
ellenszolgáltatásért kiskorú fiúkat szerveztek be, hogy homoszexuális
kapcsolatot létesítsenek és fajtalankodjanak U.L. IV. rendű vádlottal, és
másokkal. A kiskorú sértetteknek fizettek az aktusokért. Az ügyészség a
vádlottakat tizennyolcadik életévét meg nem haladott személy sérelmére
elkövetett kerítés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja.
Megjegyzés: A tárgyalási napon iratismertetés, illetve ügyészi perbeszéd
várható.
Információ:

Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Budai Központi Kerületi Bíróság Budakeszi út 51/B., 101. tárgyaló
H. T.

hűtlen kezelés bűntette

2017. 09. 04.

9.00

Az ügy lényege:
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.

Információ:

Megjegyzés: A tárgyalási napon tanúk meghallgatása várható.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

MISKOLC TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Törvényszék Miskolc, Dózsa György u. 4. Fsz./ 28. sz. tárgyalóterem

B.J.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmény

2017. 09. 04.

13.00

Az ügy lényege:
Tanú kihallgatással folytatja a bizonyítást a Miskolci Törvényszék B. J. vádlott
ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt
indult büntetőügyben.
A vádirati tényállás alapján a vádlott 2015. júliusban együtt italozott
ismerősével egy kocsmában, míg a két sértett szintén ott tartózkodott, és
alkoholt fogyasztottak. A két társaság tagjai egymással beszélgetésbe
elegyedtek, melynek során a vádlott és az egyik sértett szóváltásba
keveredett, majd a terhelt mindkettejüket bántalmazni kezdte, az egyik
sértettet legalább 11, míg a másik sértettet legalább 4 alkalommal ütötte,
illetve rúgta meg. A sértettek 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedtek,
egyiküknél az agyzúzódást, a keményagyburok alatti vérzést és a homloktáji
koponyaűri levegőgyülemet is figyelembe véve közvetett életveszély
véleményezhető.

Információ:

Megjegyzés: A bizonyítás befejezése 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 Miskolc, Ózdi Járásbíróság Ózd, Jászi Oszkár u. 1. IV. sz.
tárgyalóterem
Fk. V.B. vádlott
és társa

rablás bűntettének
kísérlete

2017. 09. 04.

8.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a fiatalkorú vádlottaknak az
ügyében, akik az iskolaudvaron erőszakkal kísérelték meg egy kiskorú
sértettől elvenni a mobiltelefonját.
A vádirati tényállás értelmében a vádlottak meglátták, amint a 13 éves
sértett előveszi mobiltelefonját, és megnézi rajta az időt, majd zsebre teszi.
A vádlottak odamentek hozzá, és felszólították, hogy a sértett adja át nekik
a készüléket, aki ezt megtagadta. Ekkor a II. r. vádlott belenyúlt a sértett
zsebébe, és kivette azt, majd a sértettnek sikerült a II. terhelt kezéből
visszaszereznie a mobilt, és visszatette a zsebébe. Ezt követően a II. r. vádlott
megfenyegette, hogy „megbánja, ha nem adja vissza neki a telefont”, és
nyomatékot adva követelésének arcon is ütötte a kiskorú sértettet, majd
mindkét vádlott rángatni kezdte, és több alkalommal arcon ütötték a
sértettet, aki azonban az alkalmazott fenyegetés és erőszak ellenére nem
adta át a készüléket.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben 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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz. II. tárgyalóterem
12.B.157/201
4

J. I. és társai

emberölés bűntette

2017. 09. 04.

9.00

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

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

Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 17. számú tárgyalóterem
K. M.

Felfegyverkezve
elkövetett rablás
bűntette

2017. 09. 04.

10.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlott 2016. július hó 02. napján 02 óra 30 perc
körüli időben bement egy szegedi ingatlan udvarára, ahol az egyik udvarról
nyíló, nem zárható, tárolási célt szolgáló pincehelyiségbe ment és onnan
eltulajdonított négy üveg, összesen kb. 1.000,- forint értékű befőttet, azokat
a nála lévő szatyorba tette és egy kalapácsot a kezébe véve a pincéből kifelé
indult.
A vádlott által keltett zajra felfigyelt a közvetlenül a pincelejáró felett lakó
személy, aki egy sodrófát kezébe véve lement a pincehelyiségek ajtajához,
majd a kifelé tartó vádlottat megpróbálta feltartóztatni. A vádlott az
eltulajdonított dolgok megtartása érdekében a nála lévő kalapáccsal őt fejbe
vágta, közöttük dulakodás alakult ki, melynek során a vádlott az
eltulajdonított befőtteket elejtette, végül a társasház udvarát elhagyta. A
sértett az utcán egy ideig még követte a vádlottat, majd telefonon értesítette
a rendőrséget a történtekről. A kiérkező rendőrök a vádlottat a cselekmény
elkövetésétől nem messze elfogták.

Információ:

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás eredményétől függően ítélethozatal
várható.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK

Szekszárdi Járásbíróság Szekszárd, Augusz I. u. 1-3. IV. emelet 5. tárgyaló
257/2016.

csoportosan
elkövetett
kifosztás bűntettének kísérlete

2017.09.04.

13.00

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlottak egy tudatosan kiválasztott időskorú személy
lakását keresték fel abból a célból, hogy figyelmét - különböző ürügyekre
hivatkozással - eltereljék, és a lakóingatlanból könnyen mozdítható
értéktárgyakat tulajdonítsanak el.
A sértett lakása kamerákkal volt felszerelve, így a felvételek visszanézését
követően a sértett családja észlelte a cselekményt.
Az ügyészség I. r., II. r. és III. r. vádlottakat csoportosan elkövetett kifosztás
bűntettének kísérletével vádolja.

Információ:

Megjegyzés: A tárgyaláson a vádlottak
ítélethozatal várható.
Információ:
Dr. Kovács Ildikó
Szekszárdi Törvényszék sajtószóvivője
06-20-405-8180
06-74-419-511
kovacsi@szekszard.birosag.hu

kihallgatása,

esetlegesen

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

Szombathelyi Járásbíróság
K-H.F.

közlekedés biztonsága
elleni bűntett és más
bűncselekmény

2017. 09. 04.

13.00

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlott egy „lépésben” haladó gépkocsi bal első ajtaját
feltépte, és a gépjármű vezetőjét ököllel arcul ütötte.
A sértett a bántalmazás hatására megállt a gépkocsival és a hátsó ajtón
keresztül elmenekült. A vádlott ezt követően a jármű utasát is bántalmazta,
aki szintén elmenekült a helyszínről. A vádlott üldözni kezdte őke t, de nem
mivel nem érte utol visszament az autóhoz és belerúgott a sárvédőjébe,
amelyben 25.000 Ft rongálási kár keletkezett.

Információ:
Dr. Tóth András
sajtószóvivő
TothAn@szombathelyit.birosag.hu
2017. szeptember 05.
GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA

Győri Ítélőtábla fszt. I. számú tárgyalóterem
T.F.

Emberölés
bűntettének
kísérlete
és
más
bűncselekmény
Az ügy lényege:

2017.09.05.

13.30

Az elsőfokon eljárt Tatabányai Törvényszék a következő tényállást
állapította meg:
A vádlott (1992) kicsi kora óta nagyanyjával és nagynénjével élt. 23 éves
korában italozó és erőszakos magatartása miatt el kellett hagynia
nagyanyja házát. A vádlott ezután is gyakran felkereste őket és a
sértettektől ételt és pénzt követelt. Ezen alkalmakkor ittas volt, durva
magatartást tanúsított és több alkalommal megfenyegette a sértetteket,
hogy addig nem nyugszik, míg el nem teszi őket láb alól, rájuk gyújtja a
házat.
A vádlott 2015. augusztus 28-án összesen 13-14 üveg sört és két Unicumot
ivott meg, mikor késő este a nagyanyja házához közeledve erősen
indulatos állapotban elhatározta, hogy bosszút áll a sértetteken az évek
alatt őt ért sérelmek miatt. Az udvarba bejutva a ház lépcsőjén ülve rövid
ideig várakozott, majd elhatározta magát. A fészerből magához vette a
mosószeres flakonban tárolt benzint, amit a ház bejárati ajtajára kilocsolt,
és rágyújtott egy cigarettára. Néhány perc után az égő cigarettát rádobta
a benzinre, ami belobbant. A vádlott nézte az égő ajtót, majd kifutott az
udvarból, hazament a szállására és lefeküdt aludni.
A vádlott nagynénje észlelte 23 óra 40 perc körül a tüzet, sietve
felébresztette édesanyját. A tüzet igyekezett eloltani – eredménytelenül,
azonban a házból ki tudott jutni, és a szomszédoktól kihívták a tűzoltókat.
Ekkorra a ház egész tetőszerkezete lángolt. Az épület teljes
megsemmisülését és a gázpalackok felrobbanását a tűzoltók akadályozták
meg. A ház lakhatatlanná vált.
A fenti tényállás alapján az elsőfokú bíróság a vádlottat különös
kegyetlenséggel, több ember sérelmére és védekezésre képtelen személy
sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete, valamint rongálás
miatt 5 év fegyházbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontja a büntetés
kétharmad részének kitöltését követő nap.

Az ítélet ellen az ügyész jelentett be fellebbezést a módosított vád szerinti
minősítés érdekében.

Információ:

Megjegyzés: Nyilvános ülés, határozathirdetés várható.
Információ:
Dr. Ferenczy Tamás
sajtószóvivő
0630/481-7354
ferenczyt@gyoritb.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

hűtlen kezelés bűntette

2017. 09. 05.

9.00

Az ügy lényege:
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.

Információ:

Megjegyzés: A tárgyalási napon tanúk meghallgatása várható.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 51.
V. P. és négy
társa

különösen jelentős
értékre elkövetett
sikkasztás bűntette és
más bűncselekmények

2017. 09. 05.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint V. P. és társai a Buda-Cash Brókerház működtetése során
2007-től 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.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárást iratismertetéssel folytatja a bíróság.
Információ:

Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70 – 78.
D. M. és 117
társa

költségvetési csalás
bűntette

2017. 09. 05.

9.00

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

Információ:

Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK

Győri Törvényszék Nagyterem
B.435/2014.

V. R. és 16
társa

adóbevételt különösen nagy
vagy ezt meghaladó mértékben
csökkentő adócsalás bűntette
Az ügy lényege:

2017.09.05.
2017.09.06.

9.00

A sajtóban „a színesfém kereskedők ügyeként” ismertté vált
büntetőügyben a bizonyítási eljárás tanúmeghallgatással folytatódik.

Információ:

Megjegyzés: A tárgyalást a bíróság szeptember 6-án 9.00-tól folytatja.
Információ:
dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30-291-8725
kulcsarp@gyorit.birosag.hu
sajto_gyor@gyorit.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Kecskeméti Törvényszék Kecskeméti Járásbíróság Díszterme
H. B. és 74
társa

hűtlen kezelés bűntette

2017.09.05.
2017.09.06.

8.30

Az ügy lényege:
A Kecskeméti Törvényszék folytatja annak a 75 vádlottnak a tárgyalását,
akiket hűtlen kezelés bűntettével vádol a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség
a 636 oldalas vádiratában.
A vádirat lényege szerint a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezet
vezetői és alkalmazottjai a hitelintézetekre vonatkozó szabályok
megsértésével nyújtottak több alkalommal gazdasági társaságok számára
jelentős összegű hiteleket. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői a
hitelfelvételi kérelmük pozitív elbírálása érdekében ehhez a Soltvadkert és
Vidéke Takarékszövetkezet vezetőinek, dolgozóinak segítséget nyújtottak.
Megjegyzés: Az eljárás tanúk kihallgatásával szeptember 6-án 8.30-tól
folytatódik.

Információ:

Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
+36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

MISKOLC TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Törvényszék Miskolc, Dózsa György u. 4. I/119. sz. tárgyalóterem
H.G.

gondatlanságból
elkövetett emberölés

2017. 09. 05.

8.00

Az ügy lényege:
A Miskolci Törvényszék befejezi a bizonyítást a „monaji kutyatámadás” -ként
ismert ügyben.
A vádirati tényállás szerint a vádlott több staffordshire terrier fajtájú kutyát
tartott a telkén, a vádbeli napon elment otthonról. Az egyik kutya a
szomszédban a veteményes kertben dolgozó sértettet megtámadta,
marcangolni kezdte, testén és végtagjain számos sérülést ejtett. A sértett a
helyszínen életét vesztette.
Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.
Információ:

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 Miskolc, Encsi Járásbíróság Encs Petőfi u. 75. szám 3. sz.
tárgyalóterem
G.R.

züllött életmód
folytatására rábírni
törekvéssel elkövetett
kiskorú
veszélyeztetésének
bűntette

2017. 09. 05.

10.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart az Encsi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, aki
ellen kiskorú veszélyeztetése miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirat szerint a vádlott a 12 éves, lakásotthonban nevelkedő sértettől
megkérdezte, hogy nem akar-e prostitúciós tevékenyéget folytatni.
Elmondta, hogy amennyiben elvállalná, a bevétel felét megtarthatná. Amikor
a lány elutasította a felkérést, a vádlott tovább érdeklődött, hogy a sértett
ismer-e a korábbi tartózkodási helyéről, a gyermekotthonból olyan lányokat,
akik a fentieket vállalnák. Miután a vádlott ismét elutasító választ kapott, a
kapuhoz kísérte az éppen távozni szándékozó, ijedt sértettet, majd a nála
lévő kést láthatóvá téve felhívta a figyelmét, hogy meg ne bánja, hogy nem
áll be, és ha meggondolja magát, menjen vissza.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás befejezése nem várható.
Információ:
dr. Gyurán Ildikó
sajtószóvivő
06-46/815-386, 70-703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
Dr. Molnár Dalma
sajtótitkár
06-46/815-386, 30-389-1867

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

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. 09. 05.

8.30

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 20/II. tárgyalóterem
1.B.458/2016

S. P.

folytatólagosan
elkövetett
szeméremsértés vétsége

2017. 09. 05.

10.30

Az ügy lényege:
A vádlott 2015. október 13. és 2016. március 16. közötti időszakban, saját
nemi vágyának felkeltése céljából, Pécsett, négy alkalommal, négy
helyszínen, nadrágját letolva nemi szervét mutogatta négy sértett nőnek.
Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 13. tárgyalóterem

12.B.329/201
6

B. I.

közfeladatot ellátó
személy elleni erőszak
bűntette

2017. 09. 05.

13.00

Az ügy lényege:
A vádlott 2016. január 31-én Pécsett, az esti órákban ismerősével, annak
lakásán italozott. Ismerőse ennek hatására rosszul lett, ezért a vádlott 20 óra
körül mentőt hívott. A kiérkező két mentőssel szemben a vádlott agresszívan
viselkedett, szidalmazta, próbálta leköpni őket, miután a mentősök közölték
vele, hogy őt nem szállítják a kórházba, kizárólag az ápolásra szoruló
ismerősét.
A vádlott ezt követően az egyik mentőápolót úgy bántalmazta, hogy a
mentőkocsi ajtajának nekilökte, két alkalommal az irányába ütött, azonban
a sértett kitért az ütések elől. Ezt követően a két mentős, annak érdekében,
hogy megakadályozzák a további bántalmazást, lefogták és földre vitték a
vádlottat és a rendőrség kiérkezéséig ott tartották. A vádlott a rendőrök
jelenlétében is folytatta a kiabálást, többször el akarta hagyni a helyszínt, így
vele szemben testi kényszert is alkalmaztak.
A közfeladatot ellátó, mentősként dolgozó sértett a történtek során 8 napon
belül gyógyuló, könnyű sérülések miatt tett feljelentést.
Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást folytatja.
Információ:
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu
SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 235. számú tárgyalóterem
B.
A.
vádlott és
45 társa

Bűnszervezetben
elkövetett
csalás bűntette, ún. „Takszövügy”

2017.09.05.
2017.09.07.
2017.09.12.
2017.09.13.

9.00

Az ügy lényege:
Az ügyben a vádirat 46 vádlottat, 100 tanút és több mint 50 sértettként
érintett takarékszövetkezetet jelöl meg. Az iratanyag rendkívül
terjedelmes, több 10 ezer oldalas. A vádirat szerint a vádlottak összesen
52 magyarországi takarékszövetkezetnek okoztak 11 milliárd forintot
meghaladó kárt, melyből 3,1 milliárd forint térült meg.
Megjegyzés: A bíróság az ügyben 2017. szeptember 07., szeptember 12.
és szeptember 13. napokon ugyancsak 9.00 órai kezdettel tárgyalást tart.

Információ:

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

ZALAEGERSZEGI TÖRVÉNYSZÉK

Zalaegerszegi Járásbíróság Zalaegerszeg, Várkör 2.
P.P.

Csalás bűntette (folytatólagos
tárgyalás)

2017.09.05.
2017.09.06.
2017.09.07.

9.00

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlott a 2010-2011-es években több személyt rávett, hogy
- saját ingatlanukat fedezetül ajánlva - kölcsönt vegyenek fel. A
kölcsönösszegeket azonban a kölcsönt felvevők nem kapták meg, a
pénzeket a vádlott vette át azzal az ígérettel, hogy befekteti és haszonnal
adja majd vissza. Az átvett összegek befektetésére azonban a vádlottnak
reális esélye nem volt, s nem is állt szándékéban, célja kizárólag a
kölcsönök jogtalan megszerzése volt.
Cca. 86.000.000 Ft
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást szeptember 6-án és 7-én.
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

Információ:

2017. szeptember 06.
BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék, II./36-os tárgyaló, 1055 Budapest, Markó u. 27.
7. B.84/2016.

V. T. T. és társai

Hivatali vesztegetés
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 09. 06.
2017.09.08.

8.30

Az ügy lényege:
A V. T. T. I. r. vádlottal szemben a Fővárosi Főügyészség 2010. év november
hó 2. napján emelt vádat folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette
miatt. Az ügyet a Fővárosi Ítélőtábla 5. B. Tanácsa tárgyalta. V. T. T. I. r.
vádlott és dr. K. S. I. IV. r. vádlott ismerősök voltak. A vádlottak 2012
szeptemberében megegyeztek abban, hogy IV. r. és O. S. V. r. vádlott,
valamint vádlott-társaik a kapcsolataikon keresztül pénzért elintézik I. r.
vádlott büntető ügyének kedvező elbírálását. Ennek érdekében O. S. V. r.
vádlott 2012 decemberében megadta I. r. és IV. r. vádlottaknak dr. B. B. VI. r.
vádlott telefonos elérhetőségét azzal, hogy ő lesz az a személy, aki pénzért
ismeretségei révén elintézi az I. r. vádlott előzetes letartóztatásának
megszüntetését, illetve az ellene indult eljárás felfüggesztését indítványozó
beadvány elkészítést, átadását. Ehhez pedig szintén fizetség fejében vállalja
orvosszakértői vélemények beszerzését. Dr. P. B. VII. r. vádlott az ügybe VI.
r. vádlott által került úgy, hogy ügyvédként maradéktalanul követte nevezett
utasításait. VII. r. vádlott többszöri 20 millió forintot kért – ügyvédi beszélő
keretében - I. r. vádlottól azért, hogy ügyében az ígért személyekkel felvegye
a kapcsolatot. Az I. r. vádlott folyamatosan abban a hiszemben fizetett a
vádlottaknak több mint 50 millió forintot, hogy közreműködésükkel az ellene
indított büntetőeljárásban szabadlábon védekezhessen, az ellene elrendelt
előzetes letartóztatás miatt kibocsátott elfogatóparancsot visszavonják és
végül, hogy a büntetőeljárása felmentő ítélettel záruljon.

Információ:

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás a még fennmaradó titkos adatszerzés
során keletkezett hanganyagok lejátszásával! A bíróság a tárgyalást
szeptember 8-án 8.30-tól folytatja.
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., Fő utca 70–78.
M. N. és társa

kémkedés bűntette

2017. 09. 06.

9.00

Megjegyzés: A bíróság a minősített adatok megóvása érdekében zárt
tárgyalást rendelhet el.
Információ:

Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27., II. emelet 93.
P. G. és társa

nyereségvágyból
elkövetett emberölés
bűntette

2017. 09. 06.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat alapján az I. rendű vádlott a sértett szeretője, majd élettársa volt
egészen annak haláláig. A vád szerint az I. rendű vádlott megbízta
gyermekkori ismerősét, a II. rendű vádlottat, hogy keressen egy olyan
személyt, aki a sértettel megromlott személyes kapcsolatának lezárásaként
anyagi ellenszolgáltatásért cserébe megöli a sértettet. A II. rendű vádlott
ennek megfelelően járt el: megbízta M. Cs.-t, – akivel korábban közös
zárkában voltak a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben – hogy ölje meg
a sértettet. Az előzetesen megbeszéltek szerint az I. rendű vádlott jelezte a
II. rendű vádlottnak, hogy a sértett mikor fog otthon tartózkodni. A II. rendű
vádlott továbbította ezt az információt M. Cs-nek. M Cs. társaival együtt
becsengetett a sértett lakásába, ahol az I. rendű vádlott nyitott ajtót és a ház
nappalijába vezette őket. A sértett televíziót nézett. M. Cs. és társai
ártalmatlanná tették a sértettet, majd autóba ültették, levitték Tápióbicskére
és megölték. A sértett holttestére fekete nylon zsákot húztak, majd az előre
megásott gödörbe helyezték és bebetonozták. Mindezek után a II. rendű
vádlott átadta a cselekmény elkövetéséért kialkudott pénz második felét M.
Cs-nek. 2006 júliusában a Fővárosi Bíróság M. Cs-t és társait ítéletével előre
kitervelten, nyereségvágyból, aljas indokból és több emberen elkövetett
emberölés bűntette miatt fegyház büntetésre ítélte.
Az ügyészség az I. illetve a II. rendű vádlottat ez alapján felbujtóként, előre
kitervelten, nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével vádolja.

Információ:

Megjegyzés: Első tárgyalási nap, vádlottak meghallgatása várható.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

EGRI TÖRVÉNYSZÉK

Egri Törvényszék 3300 Eger, Hatvanasezred utca 1. szám 3. számú épület
földszint 06. tárgyaló
J. M. és társa

Emberölés bűntette

2017. 09. 06.

9.00

Az ügy lényege:
A Heves Megyei Főügyészség a fogva lévő vádlottakat különös
kegyetlenséggel és tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére
elkövetett emberölés bűntettével vádolja.
A vádirati tényállás szerint a vádlottak a vádbeli időszakban élettársak voltak,
és gyöngyösi albérletükben két közös kiskorú gyermekükkel éltek. A
vádlottak már a 2014 novemberében született második gyermekük születése
előtt visszautasították a védőnői ellátást. 2015 novemberétől a háziorvossal
is megszakították a kapcsolatot, az egyéves szűrővizsgálaton sem jelentek
meg, és ezt követően a kötelező védőoltásokat sem adatták be a kisebbik
gyermeküknek. A vádlottak 2015. október-november hónaptól kezdődően
nem gondoskodtak a kislány életkorának megfelelő ellátásáról, az
egészséges testi fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges táplálásáról.
Ennek következtében a kislány az átlagosat lényegesen meghaladó
szenvedések között 2016. május 12-én a gyöngyösi otthonában meghalt.

Információ:

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás. A bíróság a tárgyalást további tanúk
kihallgatásával folytatja. Várhatóan a tárgyaláson a perbeszédek
megtartására is sor fog kerülni.
Információ:
Dr. Puskás Csilla
sajtószóvivő
+36-30-577-8419
puskascsilla@egrit.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Kecskeméti Járásbíróság 133. tárgyaló
Fk. Zs. F. és
társa

rablás bűntette

2017.09.06.

13.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a 17 éves nagykőrösi vádlottak 2015. október 25.
napján Kecskemétre jöttek abból a célból, hogy az előző napon
megbeszéltek szerint úgy szerezzenek pénzt, hogy egy idős személytől
elveszik a táskáját. 14 óra körüli időben Kecskeméten meglátták a 75 éves,
életkoránál fogva lassabban mozgó sértettet, majd utána mentek. A
jelenleg 18 éves I. rendű vádlott megfogta az idős hölgy jobb karját, és
kivette a kezéből a táskát, amiben többek között a sértett nevére kiállított
igazolványok, valamint 41.000,- forint készpénz is volt, míg a 19 éves II.
rendű vádlott a sértett bal karjára ráfogott, és levette a sértett karjáról a
kabátot.
A sértett az értéktárgyait, az iratokat, a készpénzt is visszakapta, így a kár
megtérült.

Az ügyészség fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztés
büntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a vádlottakkal
szemben.
Megjegyzés: A tárgyaláson ítélethirdetés várható.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
+36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Információ:

MISKOLC TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Törvényszék Miskolc, Miskolci Járásbíróság Miskolc, Dózsa Gy. u. 4. Fsz./
17.sz. tárgyalóterem
T. D.

hivatalos személy
támogatója elleni
erőszak bűntette

2017. 09. 06.

8.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart a Miskolci Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel szemben hivatalos személy támogatója elleni erőszak bűntette miatt
indult büntetőeljárás.
A vádiratban foglalt tényállás szerint lakossági bejelentés alapján – miszerint
a házban valaki hangoskodik – a Miskolci Önkormányzati Rendészet
közterület felügyelője és segédfelügyelője egy miskolci lakóháznál
megjelentek intézkedés céljából. Elhatározták, hogy lifttel felmennek a
lakóház 10. emeletére, ahonnan felülről lefelé haladva ellenőrzik majd a
lépcsőházat. Amikor a lift ajtaja kinyílt, az ott tartózkodó, erősen ittas
állapotban lévő vádlott közepes erővel hasba rúgta a segédfelügyelőt,
miközben folyamatosan kiabált, és verekedésre hívta fel a közterület
felügyelőt és segítőjét. Tekintettel a vádlott agresszív viselkedésére, az
intézkedő közterület felügyelő valamint a sértett rendőri segítséget kértek,
és a rendőrség kiérkezéséig megbilincselték a terheltet.

Információ:

Megjegyzés: 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 Miskolc, Ózdi Járásbíróság Ózd, Jászi Oszkár u. 1.IV. sz.
tárgyalóterem
V.S. vádlott és
társa

szabálysértési értékre,
helyiségbe vagy ehhez
tartozó bekerített helyre
a jogosult tudta, illetve
beleegyezése nélkül
bemenve elkövetett
lopás vétsége

2017. 09. 06.

8.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság azoknak a vádlottaknak az ügyében,
akikkel szemben lopás vétsége miatt indult büntetőeljárás.
A vádirati tényállás értelmében a vádlottak a kora délutáni órákban egy ipari
park körülkerített területére a kerítésen keresztül bemásztak azzal a
szándékkal, hogy egy körülbelül 30.000.- forint értékű 17 méter hosszú
alumínium földkábelt elvigyenek. Amikor a terhelteket a biztonsági őrök
tetten érték, a II. r. vádlott a kerítésen kiugorva elmenekült, míg az I. r.
vádlott megdobta az egyik biztonsági őr vállát, majd a biztonsági őrök az I. r.
vádlottat a földre szorították, majd az I. r. vádlott az őr vállába többször
beleharapott.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben 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

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) Fsz. 37.
H. Gy.

Rablás bűntette

2017. 09. 06.

8.30

Az ügy lényege:
A kábítószer hatása alatt lévő vádlott elhatározta, hogy kirabolja a
Nyíregyháza, Állomás téren lévő Dohányboltot.
2017. január 17-én délután fejét kapucnival eltakarva, kesztyűben, arcát
sállal fedve bement Nyíregyházán, az Állomás téren lévő Dohányboltba. Az
üzletben tartózkodó eladó hölgyre kést tartott, miközben felszólította a
bevétel átadására. A sértett annyira megrémült a vádlott cselekményétől,
hogy a menekülni próbált, de a vádlott a pulton átugrott, és felszólította,
hogy menjen vissza, és nyissa ki a kasszát. A hölgy a vádlottól való
félelmében a pénztárgépből kivette a pénzt tartó kazettát. A vádlott abból a
bankjegyeket kiszedte, és a zsebébe rakta. Közben mindvégig a bal kezében
tartotta a kést. Ezután hátrálva távozott az üzletből, közben megfenyegette
a sértettet, hogy nehogy utána merjen menni.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben a vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása
várható.
Információ:
Dr. Toma Attila
sajtószóvivő
30/380-6786
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) I/23.
Sz. Zs. és társai

Befolyással üzérkedés
bűntette

2017. 09. 06.

9.30

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

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. 14. tárgyalóterem
5.B.307/2016

F. I. L.-né
és társa

csalás bűntette

2017.09.06.

9.00

Az ügy lényege:
A két nő egy hitelközvetítő irodával kötött együttműködési megállapodás
keretében kínált pénzügyi szolgáltatásokat. 2013-ban a két vádlott
elhatározta, hogy valós szolgáltatás mellett az ügyfeleknek valótlan,
ténylegesen nem létező pályázati lehetőségeket kínálnak. A két
hitelközvetítő az ügyfeleket úgy tájékoztatta, hogy kedvező kamatozású,
könnyített hitelbírálatú vállalkozásfejlesztési hitel lehetőségéről van
tudomásuk, melyek az Európai Unió által biztosított támogatások év végén
bennragadt összegének szétosztásából származnak. A vádlottak e
pénzügyi lehetőséget úgy adták elő a sértetteknek, hogy azokra csak úgy
lehet pályázni, illetőleg úgy lehet hitelt igényelni, ha a pályázat
meghirdetése előtt rendelkezésre bocsájtják a pályázati anyagot, illetve
ügyintézésre, illetékre 200 ezer forintot. A vádlottak az általuk kínált
valótlan pályázati és hitelkonstrukció valós látszatának kialakítása és
fenntartása céljából számos esetben valótlan tartalmú számlát, okiratot
állítottak ki a megtévesztett ügyfeleknek. A két vádlott azonban semmiféle
pályázati kérelmet nem nyújtott be megbízóik érdekében, az átvett
összegeket saját céljaikra fordították. A vádlottak 2013 áprilisa és 2014
decembere között összesen mintegy 100 személyt tévesztettek meg a
hitellehetőség ígéretével. Az általuk okozott kár összesen a 19 millió
forintot meghaladja, sértettenként 100-500 ezer forint. A vádlottak
cselekménye több rendbeli, üzletszerűen elkövetett nagyobb kárt okozó
csalás bűntettének a megállapítására alkalmas.

Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 33. tárgyalóterem
17.B.842/2016

G.J.

iparjogvédelmi
megsértésének vétsége

jogok

2017.09.06.

9.00

Az ügy lényege:
A vádlott 2016. január 24. előtt Budapesten, a Józsefvárosi piacon
ismeretlen török személytől Versace ábrás védjeggyel ellátott 16 db
szőnyeget vásárolt, melyeken a védjegyjogosult Gianni Versace S.p.A.
engedélye nélkül kerültek elhelyezésre az oltalom alatt álló megjelölések.

A vádlott a fenti napon, a pécsi vásártéren, egy alkalmi elárusító helyen a
szőnyegeket 500-13.000 forint darabáron, összesen 52.000 forintért
kínálta eladásra. A védjegy utánzásával előállított áruk megszerzésével,
forgalomba hozatalával a védjegy jogosultnak 3.032.848 forint vagyoni
hátrányt okozott.

Információ:

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

VESZPRÉMI TÖRVÉNYSZÉK

Veszprémi Törvényszék 8200 Veszprém, Vár u. 19. fsz. 23. sz. tárgyaló
Bf.564/2017.

N. A.-né

Hivatalos
személy
erőszak bűntette

elleni

2017.09.06.

11.30

Az ügy lényege:
N. A.-né vádlott és férje, N. A. 2016. június 8. napján az esti órákban a ny.i házukban együtt italoztak ismerőseikkel. A kora hajnali órákban, amikor
már csak ketten tartózkodtak otthon, szóváltás alakult ki a házaspár
között, melynek során a vádlott bejelentést tett a 112-es segélyhívón és
rendőri segítséget kért.
A vádlott bejelentése alapján hajnali 1 óra 32 perckor a helyszínre érkezett
a Pápai Rendőrkapitányság állományában dolgozó, szolgálatban lévő,
szolgálati egyenruhát viselő M. G. rendőr főtörzsőrmester és K. P. rendőr
főtörzsőrmester sértettek, akiket a vádlott férje az utcán fogadott.
Ahogy M. G. rendőr főtörzsőrmester és K. P. rendőr főtörzsőrmester
megkísérelte megközelíteni a fenti ingatlant, a vádlott az ablakban állva
kiabálni kezdett, szidta a rendőröket és a férjét; többek között: „hiába
hívtál ide rendőröket, megdöglesz”, illetve öléssel fenyegette meg a
rendőröket is. A vádlott ezt követően az épület 1,16 méter magasságú
nyitott ablakán keresztül kiugrott a ház előtti füves területre, miközben a
kezében egy kb. 32,5 cm hosszú, kb. 20,5 cm pengehosszúságú ún.
fejtőkést tartott. A földre érkezést követően azonnal megindult a rendőrök
és a férje felé, miközben folyamatosan szidalmazta őket és a késsel kaszáló
mozdulatokat tett. A rendőr sértettek a vádlottat többször felszólították,
hogy tegye le a kést, aminek a vádlott nem tett eleget. Ekkor egymást
követően mindkét rendőr a körülbelül 2 méter távolságban lévő vádlottal
szemben gázsprayt használtak, amitől a vádlott megtorpant, de támadó
fellépésével nem hagyott fel, hanem a kést nyelénél fogva a feje fölé
emelte és azt lendületből, erőteljes mozdulattal jobb kezével a rendőrök
és a férje felé dobta. A dobás indításakor a kés hegye az érintett személyek

felé mutatott. A rendőrök a kés elől elhajoltak, ami mögöttük a vádlottól
számítva kb. 6 méterre esett a fűbe.
Fentieket követően a rendőr sértettek a vádlottal szemben testi kényszert
alkalmaztak, kezét megbilincselték és a szolgálati gépkocsihoz kísérték. A
vádlott eközben is próbált ellenállni, és sértegette a rendőröket. A
szolgálati gépkocsinál – miközben M. G. rendőr főtörzsőrmester sértett a
bal kezével fogta a vádlott jobb felkarját – a vádlott hirtelen az ülésen
kifordult a fogásból és többször rugó mozdulatot tett M. G. rendőr
főtörzsőrmester sértett irányába, melyek közül egy a sértett jobb combját
elérte. A vádlott M. G. rendőr főtörzsőrmester sértettet legalább egy
alkalommal leköpte, illetve folyamatosan obszcén szavakkal illette az
intézkedő rendőröket. M. G. rendőr főtörzsőrmesternek és K. P. rendőr
főtörzsőrmesternek, illetve a vádlott férjének sérülése nem keletkezett.
Amennyiben a vádlott által eldobott kés M. G. rendőr főtörzsőrmestert, K.
P. rendőr főtörzsőrmestert vagy N. A.-t találta volna el, akkor a kés az
érintett személyek felsőtestével érintkezett volna és azon – legkedvezőbb
esetben – 1 cm-nél nem mélyebb, 8 napon belül gyógyuló sérülést hozott
volna létre.
A vádlott az elkövetés és az vizsgálat időpontjában sem szenvedett az
elmeműködés olyan kóros állapotában, amely képtelenné tette vagy
korlátozta volna abban, hogy cselekményének következményeit felismerje
és e felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson. A vádlott fenti
cselekményével erőszakot alkalmazva akadályozta a jogszerű rendőri
intézkedést.
A Btk. 459. § 11. k./ pontja alapján M. G. rendőr főtörzsőrmester és K. P.
rendőr főtörzsőrmester hivatalos személyeknek minősülnek.
Az elsőfokú bíróság a vádlottat felfegyverkezve elkövetett hivatalos
személy elleni erőszak bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért – valamint
a vádlottal szemben korábban becsületsértés miatt alkalmazott próbára
bocsátást megszüntetve – halmazati büntetésként 2 év, végrehajtásában
5 év próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetésre ítélte. A
bíróság kötelezte továbbá a vádlottat a büntetőeljárás során felmerült
bűnügyi költség megfizetésére.

Információ:

Az elsőfokú ítéletet a vádlott és védője tudomásul vette, ellene az ügyész
a vádlott terhére, súlyosabb büntetés kiszabásáért jelentett be
fellebbezést.
Információ:
dr. Laczkó Henriett
sajtószóvivő
Tel. 06-30-237-5069
laczkoh@veszpremvb.birosag.hu

2017. szeptember 07.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 51.
V. P. és négy
társa

különösen jelentős
értékre elkövetett
sikkasztás bűntette és
más bűncselekmények

2017. 09. 07.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint V. P. és társai a Buda-Cash Brókerház működtetése során
2007-től 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.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárást iratismertetéssel folytatja a bíróság.
Információ:

Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78.
D. M. és 117
társa

költségvetési csalás
bűntette

2017. 09. 07.

9.00

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

rendű vádlottja, H. N. azonos a D. M. vádlott és társai ellen folyamatban lévő
ügy II. rendű vádlottjával.
Megjegyzés: A tárgyalási napon iratismertetés várható.
Információ:

Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK

Gyulai Törvényszék
13.B.197/2017.

B. I. S.

Életveszélyt okozó testi sértés
bűntettének kísérlete

2017.09.07.

8.30

Az ügy lényege:
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott és a sértett
korábban élettársak voltak, de 2016 decemberében szakítottak. A vádlott
nem fogadta el a kialakult helyzetet, ezért többször felkereste a sértettet,
hogy kibéküljenek. A vádlott 2017. január 20-án bement a sértett lakásába,
és ismét megpróbálta rávenni a sértettet a békülésre. Miután a sértett erre
nem volt hajlandó, a vádlott elővette a bicskáját, és kis erővel hátba szúrta
őt, majd legalább négyszer megpróbálta megszúrni a felé forduló sértett
felsőtestét. A vádlott két sebet ejtett a vádlott mellkasán, és a
bántalmazással csak akkor hagyott fel, amikor a sértett szobába belépő
kiskorú gyermeke kérdőre vonta őt. A vádlott nem engedte, hogy a sértett
használja a telefonját, és segítséget sem hívott hozzá. A sértett 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket szenvedett, sérüléseinek elhelyezkedése
alapján azonban fennállt a veszélye a közvetlen életveszélyes állapot
kialakulásának.

Információ:

Megjegyzés: Első tárgyalás.
Információ:
dr. Marton Erika
sajtószóvivő
06 66/562-200 vagy 06 30/502-3467
sajto@gyulait.birosag.hu

Békéscsabai Járásbíróság
14.Fk.77/2017.

Fk. B. B.

Hivatalos
személy
erőszak bűntette

elleni

2017.09.07.

8.30

Az ügy lényege:
A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a vádlott 2016
novemberében bódító anyaggal töltött cigarettát szívott, melytől

öntudatlan állapotba került. Az állampolgári bejelentésre kiérkező
mentősök megkezdték a vádlott ápolását, aki agresszíven viselkedett a
Mentőszolgálat tagjaival. A mentősök a vádlott kórházba szállításának
biztosításához rendőri segítséget kértek. A helyszínre érkező rendőrjárőr
az ápolók által leszorított vádlott kezeit megbilincselte, majd beültette a
mentőautó ülésébe. A békéscsabai kórházba történő beszállítás során a
vádlott felemelkedett az ülésről, és a mellette ülő rendőrt arcon fejelte. A
bántalmazás következtében a hivatalos személyként eljáró rendőr 8
napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Információ:

Megjegyzés: Első tárgyalás.
Információ:
dr. Marton Erika
sajtószóvivő
06 66/562-200 vagy 06 30/502-3467
sajto@gyulait.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Kecskeméti Járásbíróság 133. tárgyaló
M. G. és
két társa

uzsora-bűncselekmény
bűntette
és
bűncselekmény
Az ügy lényege:

2017.09.07.

8.30

más

A vádirat lényege szerint az ügy III. r. vádlottjának sürgősen 500.000,- forint
készpénzre volt szüksége. Az I. és a II. r. vádlottak hajlandóak voltak
kölcsönt adni, de arra fedezetet kértek – a III.r. vádlott ingatlanát – kérték.
Ezt követően a vádlottak megjelentek egy ügyvédnél, ahol a III. r. vádlott
elé egy előre elkészített adásvételi szerződést tettek, amely szerint a II. r.
vádlott 3.000.000,- forint vételárért megvásárolja a fenti ingatlant. Ezen
alkalommal a szerződésben foglaltakkal ellentétesen a III. r. vádlott nem
2.500.000,- forintot vett át az I. és II. r. vádlottaktól, hanem 500.000,forintot, és az ingatlan értékesítése egyáltalán nem állt szándékában.
Az I. és II. r. vádlottak csak a szerződés aláírása esetén voltak hajlandóak
átadni a III. r. vádlott részére a kölcsönkért 500.000,- forintot, amellyel
kapcsolatban már korábban közölték vele, hogy annak kamata a
visszafizetésig 1.000.000,- forint havonta.
A III. r. vádlott a szerződést aláírta. Amikor 2 hónap után a kölcsön egy
részét vissza akarta adni, az I. r. vádlott azt nem fogadta el, hanem
2.500.000,- forint visszafizetését követelte.
Az elkészült valótlan tartalmú szerződést a vádlottak az okiratszerkesztő
ügyvéd útján jóváhagyásra benyújtották a jegyzőhöz, amelynek célja a
tulajdonos-változás bejegyzése volt, amivel a közhiteles nyilvántartásba
valótlan adat került volna.

Az ügyészség az I. r. vádlott esetében végrehajtandó szabadságvesztést és
közügyektől eltiltást, a II. r. vádlott vonatkozásában felfüggesztett
szabadságvesztést, a III. r. vádlott tekintetében pedig próbára bocsátást
indítványozott.
Megjegyzés: A tárgyalás a II. és a III. rendű vádlott és tanúk kihallgatásával
folytatódik.
Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
+36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

Információ:

MISKOLC TÖRVÉNYSZÉK

Miskolci Törvényszék Ózdi Járásbíróság 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1. IV. sz.
tárgyalóterem
H.R.

büntetőügyben
kényszerítés hatósági
eljárásban bűntettének
kísérlete

2017. 09. 07.

13.00

Az ügy lényege:
Első tárgyalást tart az Ózdi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérlete miatt indult
büntetőeljárás.
A vádirati tényállás értelmében a vádlott ellen felfegyverkezve elkövetett
garázdaság bűntette és más bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás. Az
ügy egyik feljelentőjét a vádlott 2016. november 24-én Ózdon, a posta
közelében megfenyegette, hogy vonja vissza a feljelentését, mert különben
megöli őt, miközben késsel hadonászott.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben 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

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:

2017.09.07.

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.

Információ:

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

barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 32. tárgyalóterem
23.B.786/2016

P. M. R.

személyi
szabadság
megsértésének bűntette

2017.09.07.

8.30

Az ügy lényege:
A vádlott férfi és a sértett nő élettársak. 2016. július 25-én, a délutáni
órákban egy pécsi rendelőintézetbe mentek vizsgálatra, eközben
összeszólalkoztak a vádlott és egy nőismerőse kapcsolata miatt. A vita
elfajult, ezért a sértett beszaladt a rendelőintézetbe és arra kérte az ott
szolgálatot tevő biztonsági őrt, hogy bújtassa el a portásfülkében a vádlott
elől, aki korábban bántalmazta. Ez után elkérte az őr mobiltelefonját és
felhívta egy rokonát, hogy vigye haza.
A vádlott követte a sértettet az épületbe, odament a portásfülkéhez, a
sértettet erőszakkal, karjánál fogva kihúzta onnan, miközben a sértett az
ajtófélfába kapaszkodva próbált ellenállni. A vádlott az előtérben tovább
dulakodott a sértettel, ezért a biztonsági őr átkarolta a vádlott nyakát,
megpróbálta őt a sértettről lehúzni, melynek során a vádlott egy
alkalommal lábszáron rúgta. A vádlott ezután karjaival átkulcsolta és
felemelte az ellenálló sértettet és a főbejáraton keresztül kivitte, majd egy
közelben várakozó gépkocsiba ültette és a helyszínről együtt eltávoztak.

Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) 20/I. tárgyalóterem
23.B.182/2017

K-né. H. B.

közfeladatot ellátó személy
elleni erőszak bűntette

2017.09.07.

10.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint röviden: A sértett férfi, mint buszvezető áll
munkaviszonyban a TÜKEBUSZ Zrt. alkalmazásában, feladata közé tartozik
az utazási feltételekben foglaltak betartása, betartatása is.
2016. október 31-én 22 óra körüli időpontban, Pécsett az egyik helyi járatú
autóbuszt vezette a sértett, a belvárosból a Gyárváros irányába, amikor az
egyik belvárosi megállónál megállt.

A vádlott nő a fenti napon két férfivel együtt italozott a belvárosban, majd
mindhárman a sértett által vezetett autóbuszra kívántak felszállni,
azonban a vádlott olyan ittas volt, hogy a társai támogatták, mivel már járni
sem tudott. Amikor a gépjárművezető észlelte, az erősen ittas vádlottat,
felszólította, hogy szálljon le a buszról, mivel ilyen állapotban nem vehet
részt a tömegközlekedésben. A vádlott ezt követően kiabált, a buszvezetőt
szidalmazta és egy ízben, a sofőrt az utasoktól elválasztó plexin behajolva
a jobb kezét megütötte. A vádlottat kísérő egyik férfi lesegítette őt a
buszról, de a vádlott még akkor is kiabált és a buszsofőr felé köpött, de a
plexit találta el, majd kísérőivel együtt távoztak a helyszínről. A buszsofőr
a bántalmazás következtében nem sérült meg.

Információ:

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

SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK

Székesfehérvári Járásbíróság Fsz. 5. tárgyaló
jelentős
kárt
okozó,
üzletszerűen elkövetett csalás
bűntette
és
más
bűncselekmények
Az ügy lényege:

2017.09.07.
2017.09.08.

8.30

A Székesfehérvári Járási Ügyészség vádiratában foglaltak szerint az I. és II.
r. vádlottak 2011.-ben megvásárolták mintegy 100.000 cég adatát, majd a
III., IV. és V.r. vádlottak nevére két céget alapítottak anélkül, hogy a cégek
tényleges irányítását ők végezték volna. Ezt követően megszerkesztettek
egy előfizetői szerződés és egy díjbekérő számla elnevezésű
nyomtatványt, és mintegy 80.000 cég részére kipostázták. Az előfizetői
szerződés alapján vállalták, hogy a megrendelő cégek adatait internetes
oldalon telefonkönyv formájában, illetve nyomtatott és CD formátumú
kiadványban megjelentetik. Az internetes oldalak azonban nem működtek,
a vádlottaknak eleve nem állt szándékukban a telefonkönyv nyomtatott és
egyéb változatainak elkészíttetése. A kipostázott szerződések alapján a
vádlottak közel 1600 céget ejtettek tévedésbe, akik e megtévesztő
magatartás hatására átutalták a díjbekérő számlán szereplő összegeket.

Információ:

Megjegyzés: A bíróság a tárgyalást szeptember 8-án folytatja.
Információ:
dr. Varga Noémi
sajtószóvivő
sajto@szekesfehervarit.birosag.hu
0630/559-7181

SZOMBATHELYI TÖRVÉNYSZÉK

Szombathelyi Járásbíróság
H. R. I.

sikkasztás bűntette

2017. 09. 07.

11.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint 2016. márciusában a sértett megbízta a vállalkozói
jogviszonyban ingatlan közvetítéssel foglalkozó vádlottat, hogy részére
árveréseken végrehajtás alatt álló ingatlanokat szerezzen meg.
A vádlott azonban ingatlan árveréseken nem vett részt, és a sértett által
átadott 2,4 millió forintot sem ingatlanok megszerzésére, hanem a saját
céljaira használta fel.
Információ:
Dr. Tóth András
sajtószóvivő
TothAn@szombathelyit.birosag.hu
2017. szeptember 08.
PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA

Pécsi Ítélőtábla I.emelet 11. sz tárgyalóterem
Dr. T. B.

személyiségi jog
megsértése, sérelemdíj,
kártérítés

2017. 09. 08.

10.00

Az ügy lényege:
A Pécsi Törvényszék 2017. február 22. napján kelt ítéletével a felperes Zrt.
alperes ellen személyiségi jog megsértésének megállapítása és kártérítés
megfizetése iránt indított perében a keresetet elutasította.

Információ:

Dr. T. B.-t azt követően perelték be, hogy egy két évvel ezelőtti
sajtótájékoztatóján azt állította: 2011 és 2014 között kormányközeli offshore
vállalkozásnak adták ki az Ausztria felől érkező földgázkereskedést.
Információ:
Dr. Tóth Sándor
sajtószóvivő
30/2072976
sajto@pitb.birosag.hu

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Markó u. 27. földszint 14.
alperes:
Nemzeti Média
– és Hírközlési
Hatóság
Médiatanácsa
felperes:
Klubrádió
Szolgáltató Kft.
Az ügy lényege:

kártérítés

2017. 09. 08.

8.30

A Klubrádió keresetében kéri, hogy a bíróság kötelezze több mint egymilliárd
forint kártérítés megfizetésére az MNHH Médiatanácsát. A kártérítés
összege a médiaszolgáltatási és frekvenciahasználati díjból és járulékaiból, a
megfizetett ÁFÁ-ból, az elmaradt vagyoni előnyből és nem vagyoni
kártérítésből áll. A felperes szerint az alperes több alkalommal tanúsított
olyan jogsértő magatartást a Klubrádió két budapesti frekvencián nyújtott
médiaszolgáltatási tevékenységével, illetve a frekvencia pályázattal
kapcsolatban, amellyel kárt okozott számára, a jó hírnevét éveken át
folyamatosan megsértette.

Információ:

Megjegyzés: A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
Tel.: 06-1-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
email: sajto@fovarosit.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Kecskeméti Járásbíróság 126. tárgyaló
P. B
társa

és

hulladékgazdálkodás
rendje
megsértésének bűntette

2017.09.08.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. r. vádlott a vadaskertbe hatósági engedély alapján
beszállított – az emberi életre, egészségre veszélyes – élelmiszer hulladék
(pékárú, 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.
Megjegyzés: A tárgyaláson szakértő kihallgatására kerül sor, ítélethirdetés
is lehet.

Információ:

Információ:
Dr. Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő
+36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 12. számú tárgyalóterem
O. J. L. Különösen jelentős mértékű
vagyoncsökkenést
vádlott és tényleges
eredményező
csődbűntett
2 társa
Az ügy lényege:

2017.09.08.

8.30

A vádirat lényege szerint az I.r., II.r. és III.r. vádlottak az Sz. Zrt.
igazgatóságának tagjai voltak. A gazdasági társaság mutatói 2008. évtől
egyértelműen romlani kezdtek, 2009. év elejétől fizetésképtelenséggel
fenyegető helyzetbe került, majd 2009. év április 18. napján vált
fizetésképtelenné tekintettel arra, hogy egy másik gazdasági társaság felé
fennálló 4 millió forintot meghaladó tartozását nem tudta kielégíteni. A zrt.
felszámolását a Szegedi Törvényszék 2010. augusztus hó 13. napján
rendelte el.
A zrt. fizetésképtelenné válását túlnyomórészt az idézte elő, hogy a
vádlottak mint igazgatósági tagok egyhangú döntésével 2007. év elejétől
rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az ésszerű
gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon a teljes egészében vagy
részben a zrt. tulajdonában álló, de önállóan gazdálkodó és önálló
pénzügyi felelősséggel működő gazdasági társaságoknak, illetve néhány
esetben magánszemélyeknek is. E kölcsönadások valamennyi esetben
biztosítékul
lekötött
fedezet
hiányában
történtek,
tényleges
jogkövetkezmény nélkül a visszafizetés elmulasztása esetére, több
esetben likviditási problémákkal küzdő társaságok részére úgy, hogy azok
akölcsönadások során már jelentős összegű tartozást halmoztak fel a zrt.vel szemben, és ennek visszafizetésére reális esélyük sem volt. A
kölcsönadások jelentős része arra az időszakra esett, amikor a zrt.-nek
már magának is fizetési nehézségei voltak, majd a kölcsönadások a
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben, sőt a fizetésképtelenné válást
követően is folytatódtak.
A kölcsönök nyújtásáról I., II. és III.r. vádlottak döntöttek igazgatósági
határozat formájában, amelyek egy részét jegyzőkönyvbe foglalták. A
vádlottak az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes kölcsön
folyósításokról történő döntéseikkel a zrt. fizetésképtelenségét idézték elő,
vagyonát hozzávetőlegesen 1 milliárd 450 millió forinttal csökkentették,
amelyből I.r. és III.r. vádlottak közreműködés nagyságrendileg 1 milliárd
300 millió forint vagyoncsökkentésre terjedt ki, mellyel összefüggésben
ezen összegek tekintetében a hitelezők kielégítését meghiúsították.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.
Információ:
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Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu
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Az ügy lényege:
A pótmagánvádlók vádindítványt terjesztettek elő a vádlottal szemben
rongálás bűntette miatt. A vádindítvány lényege szerint a vádlott által
képviselt szegedi kft. 2001. március hó 1. napján területbérleti szerződést
kötött a pótmagánvádlókkal a Szeged, Mars téri piac területére a
pótmagánvádlók tulajdonát képező pavilon elhelyezésére. A szerződés
értelmében a szerződés hatályát veszti, és a pavilont a bérlőknek el kell
távolítaniuk, amennyiben az illetékes hatóság vagy a tulajdonos a bontását
rendeli el. A Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
által elfogadott 680/2004. (IX. 10.) Kgy. sz. határozatot követően az
alpolgármester az önkormányzat nevében 2006. október hó 6. napján kelt
levelében közölte az egyik pótmagánvádlóval, hogy kártérítés nélkül
bontsa el a pavilont. A másik pótmagánvádló részére ilyen felhívás nem
került megküldésre, a pótmagánvádlók a felhívásban foglaltaknak nem
tettek eleget.
Az önkormányzat keresetet nyújtott be a Szegedi Városi Bíróságra több
piaci bérlő, köztük a pótmagánvádlókkal szemben a Mars téri piac
területének kiürítése érdekében. A keresetnek helyt adó elsőfokú ítéletet
a Csongrád Megyei Bíróság hatályon kívül helyezte, és az első fokú
bíróságot új eljárásra utasította.
Időközben az önkormányzat és a vádlott által vezetett gazdasági társaság
konzorciumi szerződést kötött a Megyei Jogú Városok funkcióbővítő
városrehabilitációs pályázata érdekében való együttműködésre és
pályázat benyújtására. Az önkormányzat a pavilonok lebontása mellett
döntött a tulajdonosok tudta és a fenti per jogerős befejezése nélkül.
A vádlott a pótmagánvádlók bérleti szerződése fennállásának hiányát nem
állította, azonban később már azt közölte, hogy a pótmagánvádlók nem
rendelkeznek érvényes bérleti szerződéssel, illetve azt, hogy a
pavilonjaikat az áthelyezést követően a tér másik oldaláról
megközelíthetik. Később a vádlott egy levelében megismételte a fentieket
és csatolt egy 12 pavilont feltüntető táblázatot, amelyben megjelölte az
állagsérelem nélkül át nem helyezhető pavilonokat, és amelyekkel
összefüggésben állásfoglalást kért az önkormányzattól.

A pótmagánvádlók álláspontja szerint a vádlott tudta, hogy a
pótmagánvádlók tulajdonát képező árusítóhely nagyobb méretű
károsodás nélkül nem helyezhető át, melyet alátámaszt az is, hogy a
vádindítvánnyal érintett pavilon áthelyezése szabad szemmel láthatóan is
kizárólag a több millió forintos tételű, speciális mozgatással lett volna
kivitelezhető, amelyre kísérlet sem történt. Mindemellett a vádlott
tudomással bírt arról is, hogy az ingatlan kiürítése iránt indított pernek
nincs vége.
Az önkormányzat Jogi és Ügyviteli Bizottságának határozatában a
Legfelsőbb Bíróság egyik ítéletében foglaltakra hivatkozással arra az
álláspontra helyezkedtek, hogy az érvényes bérleti szerződéssel nem
rendelkező ideiglenes felépítmények áthelyezhetők a piac más területére,
amely határozat azonban kötelező erővel nem bír, ezért a vádlottnak
kellett a kivitelezési munkákról döntést hoznia.
A vádlott a fenti határozatot követően bontásra irányuló szerződést kötött
egy kft.-vel, amelyet később akként módosítottak, hogy a szerződés a
pavilonok áthelyezéséről és nem a bontásáról szól; az áthelyezés során
ügyelni kell a pavilonok épségére. A fővállalkozóként eljáró kft. két
alvállalkozói szerződést kötött, amelyek közül az egyik azt tartalmazta,
hogy a pavilonokat az eredeti állapotuknak megfelelően kell helyreállítani,
a felépítéshez, amennyiben szükséges, új anyagokat és szerkezetet is
használni kell. Mindebből az következik, hogy a vádlott utasításai alapján
eljáró fővállalkozó az áttelepítésbe beleszámította a rongálódást is.
A pótmagánvádlók tulajdonát képező pavilont daruval nem tudták a többi
pavilonhoz hasonlóan megemelni, az már annak megkísérlése során
megroppant, azonban az alvállalkozó munkavállalói a vádlott jelenlétében
és általa instruáltan tovább folytatták az emelést, amelynek következtében
az árusítóhely szétesett. A pavilon darabjait áthelyezték, majd azt más
anyagokból, más technikával újjáépítették, majd a vádlott átvette; mindez
azonban pusztán kárenyhítésre alkalmas.

Információ:
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sérelmére
elkövetett
emberölés bűntette
Az ügy lényege:
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
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
fanyelű vermelőt, amelynek segítségével a konyhaajtó 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
pénzkeresés 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.

Információ:
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