52. HETI ORSZÁGOS TÁRGYALÁSI JEGYZÉK
2017.12.18.-12.22.
2017. december 18.
PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA

Pécsi Ítélőtábla Fszt. I. sz. tárgyalóterem
M.M.

emberölés bűntette

2017. 12. 18.

13.00

Az ügy lényege:
A megismételt eljárásban az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék M.M.
vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 13 év
fegyházra és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott (43 éves,
büntetlen előéletű, Somogy megyei női) és a 76 éves sértett 2008-ban
ismerkedtek meg, közöttük baráti kapcsolat alakult ki. Együtt jártak
szórakozni, közösen főztek a sértett lakásán, együtt italoztak. Közöttük
alkalmi jelleggel szexuális kapcsolatra is sor került. A hosszabb ideje szociális
segélyen élő vádlott rendszeresen kért kisebb kölcsönöket a sértettől. 2014
márciusára a sértett 13 ezer forintos tartozást halmozott fel.
2014. március 18-án az esti órákban a vádlott azzal kereste fel a sértettet a
lakásán, hogy tőle pénzt kérjen kölcsön. A sértett azonban a korábbi
tartozást kérte vissza, az újabb kölcsönt és tartozás elengedését attól tette
függővé, hogy a vádlott ismét szexuális kapcsolatot létesít vele. Ettől a
kéréstől a vádlott indulatba jött, ököllel megütötte a sértett mellkasát, aki
ettől hanyatt esett és súlyos koponya sérülést szenvedett. A földön fekvő
sértettet a vádlott tovább bántalmazta, nagy erővel megrúgta, a mellkasára
taposott.
Az eszméletlen, életveszélyes sérüléseket szenvedett sértettre másnap
reggel ismerőse talált rá. Azonnal kórházba szállították, tudatát nem nyerte
vissza, 2014. április 25. napján elhunyt.
A törvényszék ítélete ellen az ügyész a vádlott terhére a büntetés súlyosítása
végett, a vádlott és védője felmentésért jelentett be fellebbezést.

Információ:

Megjegyzés: Dr.Tóth Sándor tanácsa –határozathirdetés
Információ:
Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto@pitb.birosag.hu

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Tiszaújvárosi Járásbíróság Tiszaújváros Templom út 2. 33. sz. tárgyalóterem
H.M-E.

Embercsempészés
bűntette

2017. 12. 18.

8.30

Az ügy lényege:
Folytatja a bizonyítást a Tiszaújvárosi Járásbíróság az embercsempészés
bűntette miatt indult büntetőügyben.
A vádirat szerint a vádlott 2016. májusában a társával együtt
Magyarországon tartózkodó szír állampolgárokat akart illegálisan átjuttatni
az országhatáron. Fentiek érdekében május 28-án az éjszakai órákban 13 fő
szállt be a terhelt által vezetett kisbuszba azzal a céllal, hogy őket a vádlott
Németországba fogja szállítani. Az M3-as autópályán haladva a gépjármű
balesetet szenvedett, mely miatt továbbhaladni nem tudott, ezért a vádlott
menekülésre szólította fel a kisbusz utasait, megmutatta merre induljanak,
majd közölte velük, hogy két óra múlva elérik a német határt. A baleset miatt
a helyszínre érkező rendőrök az út mellett észrevették a menekülő külföldi
állampolgárokat, akiket a vádlottal együtt előállítottak. A menekülő
személyek a külföldi embercsempészeknek fejenként 3.000-4.000.- eurót
fizettek azért, hogy őket Németországba eljuttassák, mely összegből a
vádlott is részesült.

Információ:

Megjegyzés: 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
molnard@miskolc.birosag.hu
06-46/815-386, 30-389-1867

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

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

Több emberen
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2017. 12. 18.

10.00

Az ügy lényege:
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.
Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Komlói Járásbíróság (7300 Komló, Bajcsy Zs. u. 2.) 22. tárgyalóterem
3.B.42/2016

P.J. és társa

foglalkozás körében
elkövetett veszélyeztetés
vétsége

2017. 12. 18.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint röviden: Az I.r. és a II.r. vádlott mindketten egy Baranya
megyei téglagyárat üzemeltető vállalkozás alkalmazottai. I.r. vádlott a
gyárvezető, míg II. r. vádlott a technológus.
A sértett, mint téglaipari betanított munkás 2015. április elejétől dolgozott a
gyárban, munkavédelmi oktatásban részesült, de munkakörének megfelelő
munkaköri leírást nem kapott.
2015. április 16-án a II. r. vádlott utasításának megfelelően a sértett nyers
téglát szállított az arra rendszeresített „keller kocsival”, amelyen és a hozzá
tartozó sínen a munka megkezdése előtt hibát vagy hiányosságot nem
észlelt. A munkaidő kezdetétől 6 fordulót teljesített a kocsival úgy, h ogy a
megrakott kocsit a forgózsámolyig tolta, majd ott lepakolta a rakományt. Ezt
követően a már üres, 250-300 kg tömegű kocsit azzal szemben állva, hátrálva
és hátra tekintve egyedül húzta, de a kocsi két hátsó kereke a sínről
ismeretlen okból leugrott és a kocsi feléje kezdett el dőlni. A sértett ekkor
még meg tudott fordulni, el akart ugrani a kocsi elől, de az a hátára, gerincére
esett. A munkatársai a sértett segítségére siettek és leemelték róla a kocsit.
A sértett a baleset során nyolc napon túl, szövődménymentesen 4-5 hónap
alatt gyógyuló csigolyatörést szenvedett.

Az I. r. és a II. r. vádlott foglalkozási szabályokat szegtek meg. Az I. r. vádlott
azzal, hogy nem tett eleget a munkavédelmi előírásoknak és nem teremtette
meg a biztonságos munkavégzés feltételeit, a II. r. vádlott azzal, hogy olyan
munkával bízta meg a sértettet, melyhez kellő ismerettel nem rendelkezett.

Információ:

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

2017. december 19.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

csalás bűntette

2017. 12. 19.

9.00

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

Információ:

Megjegyzés: A következő tárgyalási napon a bizonyítási eljárás
tanúmeghallgatással folytatódik. A bíróság a tárgyalást 2017. december 21én 9.00-tól folytatja.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
sajto@fovarosit.birosag.hu

GYULAI TÖRVÉNYSZÉK

Gyulai Törvényszék 13.B.334/2017. számú büntetőügy
M. Z. és társai

Pénzmosás bűntette és
más bűncselekmények

2017. 12. 19.

8.30

Az ügy lényege:
I. A röviden összefoglalt vádirati tényállás szerint a rendszeres
jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkező I. r. vádlott 2014. elején

elhatározta, hogy valótlan internetes hirdetések útján – jogtalan
haszonszerzési célzattal – megtéveszt másokat, és tőlük pénzt csal ki az
általa több apróhirdetési oldalon kínált, de valójában nem létező termékek
vételáraként. Az I. r. vádlott a hirdetések feladásakor – melyekben
játékkonzolt, mobiltelefont és babakocsit kínált eladásra – folyamatosan
cserélgette az eladó nevét, e-mail címét és telefonszámát. Az érdeklődőknek
megadta a rokonai, a II. és III. r. vádlottak számlaszámát. A megtévesztett
vevők ezekre a számlákra utalták át vagy a teljes vételárat, vagy az I. r. vádlott
által kért előleget. Az eladásra kínált termékek nem léteztek, azokkal az I. r.
vádlott nem rendelkezett. Miután az I. r. vádlott a II. és III. r. vádlottak
közreműködésével hozzájutott a pénzhez, elérhetetlenné vált a vevők
számára. A vádlott az üzletszerűen folytatott cselekményével 28 sértettnek
összesen 923.500,- forint kárt okozott 2014 januárja és 2015 márciusa
között.
II. A II. és III. r. vádlottak biztosították bankszámláik útján, hogy az I. r. vádlott
az általa elkövetett bűncselekményekből származó pénzösszegekhez
hozzáférjen. A csalások részleteit nem ismerték, és azt sem tudták, honnan
származnak ezek az összegek, de arról tudtak, hogy az I. r. vádlott nem
dolgozik, jövedelme nincs. Ennek alapján tisztában kellett lenniük azzal, hogy
az I. r. vádlott a számláikat illegális célra használja, és azokra
bűncselekményekből származó pénzösszegek érkeznek.
Megjegyzés: Első tárgyalás.
Információ:

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

MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

Ózdi Járásbíróság 3600 Ózd, Jászi Oszkár u. 1. IV. sz. tárgyalóterem
O. A. és 3 társa

Súlyos fenyegetéssel
elkövetett zsarolás
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 12. 19.

9.00

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlottak a Csernely településen élő, bizonytalan lakhatásuk,
de mentális betegségeik miatt is kiszolgáltatott helyzetben lévő sértetteket
(anyát és lányát), jogtalan haszonszerzési célzattal, a sértettek halmozottan
hátrányos helyzetét kihasználva magukhoz hívták azzal a hamis ígérettel,
hogy a havi jövedelmük feléért megfelelő szállást és ellátást biztosítanak a
számukra. A vádlottak ígéretüktől eltérően a sértettek teljes havi ellátását
elvették, őket éheztették és embertelen körülmények közé kényszerítették.

A vádlottak a sértettekkel durva hangnemben beszéltek és súlyosan
megfenyegették arra az esetre, ha bárkinek, illetve a rendőrségnek szólni
mernek. A vádlottak 1.104.000.- Ft jogtalan haszonra tettek szert.
Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) mfsz.1. tárgyalóterem
13.B.285/201
6

Z. L. M. és két
társa

hivatali vesztegetés
bűntette és más
bűncselekmény

2017. 12. 19.

9.00

Az ügy lényege:
Az ügy I. r. és III. r. vádlottja 2010-2014-es ciklusban a 12 főt számláló
szigetvári önkormányzat képviselő testületének tagjai voltak, a III. vádlott
volt a polgármester. A II.r. vádlott a III.r. vádlott feleségének fia, a Sziget-Víz
Kft. ügyvezetője volt 2011. január 11-től, míg a többségi tulajdonos Szigetvári
Önkormányzat képviselője, a III.r. vádlott volt a gazdasági társaság felügyelő
bizottságának elnöke.
A Sziget-Víz Kft. működési engedélyét 2014. december 31. napjával
visszavonta volna a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, ha a
felhasználói egyenérték nem éri el a 100000-et. 2015. január 1-jétől csak
akkor működhetett tovább, ha integráció révén biztosították a 150 000
számú felhasználói értéket. Ennek érdekében elfogadták a Sziget-Víz Kft., a
Baranya - Víz Zrt. és a Mohács -Víz Kft. integrációs tervét, melyet a hivatal
jóváhagyott. A polgármester a Sziget-Víz Kft nem víziközmű
vagyonelemeinek fenntartására és önkormányzati tulajdonban maradása
érdekében új gazdasági társaságot kívánt létrehozni, melynek ügyvezetői
feladatait szintén a II.r. vádlott látta volna el. Ezzel az ellenzéki képviselők és
az alpolgármester sem értett egyet. A polgármester nem számolhatott a
határozat meghozatalához szükséges hét támogató szavazattal.
A III.r. vádlott ezért 2013. október 24-ét megelőzően egy ellenzéki képviselőt
hívatott az irodájába, akivel közölte, hogy maradhat a beosztásában, ha az
új gazdasági társaság megalapításával kapcsolatos előterjesztést

megszavazza. A képviselő visszautasította a polgármester ajánlatát és
elhagyta az irodát.
Ez után a polgármester telefonon felhívta az I. r. – Németországban dolgozó
– vádlottat, hogy a 2013. október 24-én 15 órára kitűzött ülésen támogassa
a gazdasági társaság megalapítására vonatkozó napirendi pontot. Az I. r.
vádlott közölte vele, hogy munkája miatt csak 2013. október 25-én késő
délután tud elindulni Szigetvárra.
A polgármester 2013. október 25-én 13.00 órára elnapolta az ülést, melyen
három képviselő nem jelent meg. Eközben az I. r. vádlottért a Szigetvár Város
Önkormányzata által üzemben tartott gépkocsit küldte el, aki a gépkocsival
2013. október 26-án 12 órakor érkezett Szigetvárra.
A képviselők 2013. október 25-én e-mailes üzenetet kaptak arról, hogy az
ülés 2013. október 26-án 13 órától kerül megtartásra. Majd a városi
önkormányzat gépkocsivezetője az I.r. vádlottat – aki szavazatával támogatta
a polgármester kezdeményezését - 2013. október 28-án szállította a
budapesti repülőtérre, onnan utazott vissza Németországba.
A minősített többségű döntéshozatalt igénylő határozatot az I.r. vádlott
szavazata nélkül nem lehetett volna elfogadni. A III.r. vádlott az I.r.
vádlottnak megígérte, hogy együttműködését valamilyen formában
honorálni fogja.
2014. január 3-án a III.r. vádlott utasítására a II.r. vádlott által vezetett SzigetVíz Kft. és az I.r. vádlott által korábban alapított és általa képviselt Zelifa Kft.
valótlan tartalmú vállalkozási szerződést kötött, mely szerint a vállalkozó a
megrendelő által igényelt, gyógyfürdőhöz kapcsolódó értékesítés
támogatása érdekében az ott megrendezendő rendezvényekről szórólapot
készít és azt Somogy megye területén teríti. A megrendelés 100 Ft+ÁFA/lap
áron, 3000 darabra szólt. Tíz alkalommal, összesen 3.810.000 forint értékben
történt kifizetés az I. r. vádlott részére.
A II.r. vádlott tudott arról, hogy az I.r. vádlott a vállalkozási szerződésben
foglaltakat – külföldi munkavégzésére is figyelemmel – nem fogja teljesíteni,
a vállalkozási díjat pedig azért kell a számára kifizetni, hogy a képviselő testületi üléseken megjelenjen és a III.r. vádlottal azonos módon szavazzon.
Ezt követően az I.r. vádlott számos testületi ülésen a III.r. vádlottal azonos
módon szavazott.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

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

B. I. és öt társa

bűnszövetségben
elkövetett új
pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette

2017. 12. 19.

9.00

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

Információ:

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

Siklósi Járásbíróság (7800 Siklós, Batthyány K. u. 1.) fsz. 2. tárgyalóterem
2.B.153/2016

K. R. és 2 társa

kereskedéssel elkövetett
új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette és
más bűncselekmények

2017. 12. 19.

13.30

Az ügy lényege:
Az I.r. vádlott 2015. december 8. előtt, több ízben vásárolt az Interneten
keresztül abból a célból, hogy azt lakóhelye, Siklóson és környékén
értékesíti. A nyomozó hatóság az I.r. vádlottnál tartott házkutatás, és a
nevére érkező küldemények lefoglalása során kereskedéshez használt
tárgyakat és kábítószert foglalt le. A II.r. vádlott az I.r. és III.r. vádlottaktól,
valamint ismeretlen személytől kábítószert vásárolt, illetve kapott, a 2015.
december 8-án tartott házkutatás során tőle kábítószert foglalt le a nyomozó
hatóság. A III.r. vádlott saját használatra
kábítószert termesztett a
lakóhelyén. A házkutatás során tőle a kábítószer termesztéséhez szükséges
tárgyakat és kábítószert foglaltak le 2015. december 8-án.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

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

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 112. számú tárgyalóterem
T. M. és társa

Állatkínzás bűntette

2017. 12. 19.

11.30

Az ügy lényege:
Az első fokon eljáró Szegedi Járásbíróság nem jogerősen bűnösnek mondta
ki az I.r. vádlottat állatkínzás bűntettében és a II.r. vádlottat bűnsegédként
elkövetett állatkínzás bűntettében, ezért az I.r. vádlottat 8 hónap, a II.r .
vádlottat 6 hónap mindkét vádlott esetében végrehajtásában 1 év
próbaidőre felfüggesztett börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte.
A nem jogerős ítélet tényállásának lényege szerint 2016. márciusában a
vádlottak lakóházához tartozó, birkák számára elkerített részbe átszökött a
szomszédban lakó személy két puli kutyája, ahol a birkákat kergetni kezdték.
Az I.r. vádlott ezt látva egy 1-1,5 méter hosszúságú cserépléccel a kutyákat
kergetni kezdte, majd az egyik pulit sarokba szorítva a pulit olyan nagy erővel
kezdte ütlegelni, hogy a cserépléc eltörött. A cselekménynél jelen lévő II. r.
vádlott miután látta, hogy a cserépléc eltörött vasvilláért ment, majd azt I.r.
vádlottnak átadta, aki a korábbi bántalmazástól földön fekvő puli kutyába
nagy erővel beleszúrt. A kutya az I.r. vádlott cselekménye következtében –
melynek elkövetéséhez a II.r. vádlott szándékosan segítséget nyújtott - olyan
súlyos fokú, neki különös szenvedést okozó sérülést (mellüregbeli vérzés,
légmell, vérkeringés heveny összeomlása) szenvedett, amelynek
következtében elpusztult.

Információ:

Megjegyzés: A másodfokú bíróság az ügyet nyilvános ülésen bírálja el.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2017. december 20.
PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA

Pécsi Ítélőtábla Fszt. I. sz. tárgyalóterem
P.L. és 4 társa

2017. 12. 20.

9.00

Az ügy lényege:
Az első fokon eljárt Kaposvári Törvényszék a következő tényállást állapította
meg:
Az I.r. vádlott Hollandiában dolgozott kamionsofőrként, 2014 év vége felé
megállapodott a II.r. vádlottal, hogy kábítószert juttat be Magyarország
területére és azt eljuttatja a II.r. vádlottnak. Az I.r. vádlott a III.r. vádlottal
pedig abban állapodott meg, hogy a II.r. vádlotthoz eljuttatott kábítószerből
a III.r. vádlott is értékesíthet.
2014. december elején a II.r. vádlott meg is kapott egy csomagot, amelyben
kábítószer volt (többek között 4723 db tabletta (MDMA) és 61,84 g kokain
por). A csomag érkezéséről tudomása volt a III.r vádlottnak is, aki a IV.r.
vádlottnak 600Ft/db áron 800 db MDMA-t tartalmazó extasy tablettát
értékesített. A IV.r. vádlott az átvett tablettákat Pécsett ismeretlen
személyeknek 1200-1500 Ft-ért adta el.
2015. áprilisában a IV.r. vádlott ismét vett 800 db tablettát, ezúttal
közvetlenül a II.r. vádlottól. A helyszínre érkező rendőrök a II.r. és a IV.r.
vádlottakat elfogták és a kábítószert lefoglalták.
Az I.r. vádlott 2014 decemberében az V.r. vádlottal is megegyezett arról, hogy
részére kábítószert és pszichotróp anyagot értékesít. Az átadásra 2014.
decemberében került sor. A nyomozó hatóság 2015. február 8-án az V.r.
vádlottól 563 db MDMA tartalmú tablettát és 824 db 2C-B tartalmú tablettát
foglalt le.
A Kaposvári Törvényszék kábítószer-kereskedelem bűntette miatt az I.r.
vádlottat 9 év fegyházra és 9 év közügyektől eltiltásra, a II.r. vádlottat 8 év
fegyházra és 8 év közügyektől eltiltásra, a III.r. vádlottat 7 év fegyházra és 7
év közügyektől eltiltásra, míg a IV.r. vádlottat8 év fegyházra és 8 év

közügyektől eltiltásra ítélte. az V.r. vádlottat a bíróság kábítószer bitroklása
miatt 6 év fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész valamennyi vádlott terhére súlyosításért, míg a
vádlottak és védőik felmentés, enyhítés, illetve eltérő minősítés végett
jelentettek be fellebbezést.

Információ:

Megjegyzés: Dr.Makai Lajos tanácsa –nyilvános ülés
Információ:
Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto@pitb.birosag.hu

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) Fsz. 7.
Sz. Zs. és társa

Különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntette

2017. 12. 20.

8.30

Az ügy lényege:
I. r. vádlott albérlőként költözött be a sértett nyíregyházi lakásába. 2015.
május 23. napján napközben több liter bort fogyasztottak, majd délután I.
rendű vádlott a sértettet ököllel arcon ütötte, aki hanyatt esett, de felállt,
majd őt a II. rendű vádlott is bántalmazta. A sértett élettársa a védelmére
kelt, ekkor a sértettet I. és II. rendű vádlottak többször megütötték, amitől a
földre került, ahol a vádlottak tovább folytatták bántalmazását. A sértett az
idejekorán érkezett orvosi ellátás ellenére rövid időn belül elhalálozott.

Információ:

Megjegyzés: A törvényszék szakértők meghallgatásával folytatja a bizonyítási
eljárást.
Információ:
Dr. Toma Attila
sajtószóvivő
30/380-6786
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) I/31.
Id. V. J. és társai

Iparjogvédelmi jogok
megsértésének bűntette

2017. 12. 20.

8.30

Az ügy lényege:
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint I. és II. rendű
vádlottak házastársak, akik 2013. és 2014. évben úgy tettek szert

jövedelemre, hogy különféle márkás és igen közismert és népszerű
mosószereket hamisítottak.
Az előállított, hamis mosószerek külső megjelenésükben a laikus vásárlók
számára az eredeti termékre megtévesztésre alkalmas módon hasonlítottak,
melyeket a vádlottak ellenérték fejében értékesítették ismeretlen vevők
részére.
A hamis mosószerek előállításához szükséges alapanyagokat, flakonokat,
vegyi anyagokat és címkéket a házaspár férfi tagja szerezte be, míg felesége
személyesen felügyelte a munkát és az értékesítésben is részt vett, a többi
vádlott az ő alkalmazásukban dolgozott.
Megjegyzés: Az ügyben másodfokú ítélethirdetés várható.
Információ:

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

PÉCSI TÖRVÉNYSZÉK

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

SZ. CS. és társa

jelentős mennyiségű
kábítószerre,
bűnszövetségben
elkövetett kábítószer
kereskedelem bűntette
és más
bűncselekmények

2017. 12. 20.

13.00

Az ügy lényege:
Az I. r. – tudva a II. r. vádlott anyagi nehézségeiről – felajánlotta a II. r.
vádlottnak, hogy segíthet neki az interneten eladásra meghirdetet
különböző pszichotróp hatású – részben új pszichoaktív anyagnak, illetőleg
kábítószernek minősülő anyagok értékesítésére. 2014 júniusától először a II.
r. vádlott lakóhelyén, majd 2015. februártól az I. r. vádlott által fizetett, de a
II. r. vádlott által lakott pécsi albérletben tárolták az anyagokat, és az
értékesítésükhöz szükséges dolgokat. Internetes megrendelésre a vádlottak
2014 júniusától 2015. február 24-ig 5600 megrendelést teljesítettek postai
úton, Magyarország egész területén. Az I.r. vádlott telefonon is kapcsolatot
tartott egyes megrendelőkkel és személyesen adta át nekik az előzetes
utasítására a II.r. vádlott által csomagolt pszichotróp hatású anyagokat,
főként Pécs belterületén.
Megjegyzés: A bíróság folytatja a tárgyalást.
Információ:

Információ:

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

Szigetvári Járásbíróság (7900 Szigetvár, Kossuth tér 15.) fsz. 2. sz. tárgyalóterem
1.Fk.144/201
7

fk. O. T. és 3
fiatalkorú társa

Állatkínzás bűntette

2017. 12. 20.

13.00

Az ügy lényege:
2013 nyarán valamennyi vádlott a szigetvári speciális gyermekotthon lakója
volt. Ebben az időszakban az I. r. vádlott egy alacsony termetű, fekete színű
keverék kan kutyát hozott az otthonba, melyet az otthon vezetőjének
engedélyével fogadtak be. A nevelők gondoskodtak a kutya megfelelő
ellátásáról, a nevelt gyerekek közül egy kislány is foglalkozott a kutyával.
Rendszeresen sétáltatta, és amikor az állat beteg volt, állatorvoshoz vitte.
A kutya otthonba kerülését követően 2014. április 17. napjáig tartó
időszakban a négy fiatalkorú vádlott napi rendszerességgel hergelte,
kavicsokkal dobálta, szerszámnyéllel ütötte, egy üvegszilánkokkal teli árokba
kergette, télen hideg vízzel telt árokba kergette és egyéb módon
bántalmazta az állatot. Az állatnak a történtek következtében hol a szeme
gyulladt be, hol a lábát sértették fel a szilánkok, hol azzal, hogy a szájába
adott botot megfogva, az állatot a levegőbe emelve pörgették, a száját, fogait
sértették meg. 2014. április 17-én az I. r. és a IV. r. vádlottak az otthon letört
fakerítésének egy darabjával hergelték a kutyát a kennel rácsán keresztül,
majd mikor a rácson keresztül a kutya ráharapott, felemelték és
visszadobták az állatot, majd ugyan ezen a napon a II. r. vádlott bement a
kennelbe és annak 160 cm kerítésén keresztül kidobta a kutyát és ez után 56 alkalommal fejen ütötte ököllel, majd fojtogatni kezdte. E tevékenységét
akkor hagyta abba, amikor az állattal foglalkozó kislány és a nevelők is
rászóltak. Ezt követően – miután a nyomozó hatóság is tudomást szerzett a
történtekről – a kutyát elzárták, azonban a vádlottak részéről tovább
folytatódott a kínzása, szerszámnyéllel bökdösték, kaviccsal dobálták és
vízzel locsolták. 2014. május 28-án a IV.r. vádlott az otthon udvarában egy 40
cm hosszú tömör vasrúddal kétszer vert a kutya hátára. Ezt észlelve a
nevelők, állatorvosi segítséggel a kutyát menhelyre szállították még aznap.
Az igazságügyi szakértői vélemény szerint a vádlottak cselekménye alkalmas
volt arra, hogy a kutya egészségkárosodását vagy pusztulását okozza, ezen
kívül különös szenvedést okozott az állatnak.

Információ:

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

2017. december 21.
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

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

csalás bűntette

2017. 12. 21.

9.00

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

Információ:

Megjegyzés: A következő tárgyalási napon
tanúmeghallgatással folytatódik.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
sajto@fovarosit.birosag.hu

a

bizonyítási

eljárás

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

költségvetési csalás
bűntette

2017. 12. 21.

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.

Információ:

Megjegyzés: A következő tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
sajto@fovarosit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK

Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 112. számú tárgyalóterem
M. J. P. és 28
társa

Különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó,
bűnszervezetben
elkövetett költségvetési
csalás
bűntette és más
bűncselekmények

2017. 12. 21.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint a vádlottak egy olyan bűnszervezetet működtettek,
amelynek keretében egy Szlovákiában működő cég nevében különféle
műszaki cikkek vonatkozásában fiktív termékértékesítéseket és fiktív
termékbeszerzéseket szerepeltettek az irányításuk alá tartozó cégek
könyvelésében és adóbevallásaiban, amelyekben a fiktív beszerzésekre
tekintettel általános forgalmi adót igényeltek vissza. Valójában azonban a
híradástechnikai, elektromos háztartási és szórakoztató elektronikai
termékek zöme Magyarország területét nem hagyta el, azok jellemzően web
áruházakon keresztül kerültek értékesítésre. A tényleges, bűncselekményt
megvalósító tevékenység elfedésére fiktív értékesítési láncolatot hoztak
létre a bűnszervezet közreműködésében érintett személyek és cégek
részvételével.

Információ:

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

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

Szolnoki Törvényszék I. emelet 62. számú tárgyalóterem
D.Sné.

csalás bűntette és más
bűncselekmények

2017. 12. 21.

8.30

Az ügy lényege:
Az ún. Kun-Mediátor ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség
767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi
tevékenység, 2 rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének
bűntette miatt emelt vádat D.Sné. vádlottal szemben, aki a vádirat sze rint a
budapesti székhelyű Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal
rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves
működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott.
A vádlott az eljárás ezen szakaszáig nem tett vallomást. A váddal
kapcsolatban tett észrevételében kifogásolta a nyomozóhatóság munkáját:
véleménye szerint nem az igazság kiderítése volt a céljuk, csak hogy minél
hamarabb lezárják az ügyet. Elmondta, hogy bízik abban, hogy a bírósági
eljárásban kiderül az ártatlansága, mert lehet, hogy hibázott, de bűnt nem
akart elkövetni. Csupán végezte a napi tevékenységét, próbált minél több és
nyereségesebb tranzakciókat végrehajtani, teljesíteni a cég által vállalt
kötelezettségeket. Álláspontja szerint a vád torzított adatokon alapul.

Információ:

Megjegyzés: 6 sértetti tanú kihallgatására kerül sor.
Információ:
Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu
Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék, 06-30/317-83-60
soosrdr@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék V., Markó utca 27., földszint 51.
T. B. F. és 7 társa

hűtlen kezelés
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Az ügy lényege:
A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint H. A. IV. rendű vádlott, a
Gazdaságtudományi, Vezetéselméleti és Érdekképviseleti Egyesület szakmai
vezetője, T. B. F. I. rendű vádlott, a Fővárosi Közterület Felügyelet Zrt.
stratégiai és üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettese – egyben a Magyar

Atlétikai Szövetség alelnöke – valamint M. J. VIII. rendű vádlott a Magyar
Atlétikai Szövetség elnökhelyettese 2009 év végén megállapodtak abban,
hogy az FKF Zrt. innovációs járulék felhasználására vonatkozóan fiktív
szerződéseket köt a IV. rendű vádlott vezetése alatt álló cégcsoport egyik
tagjával és a fiktív szerződések alapján elkészítendő kutatási tanulmányokért
fizetett összeg egy részéből, a szintén a IV. rendű vádlott érdekeltségébe
tartozó gazdasági társaságokon keresztül támogatják a Magyar Atlétikai
Szövetséget. A vádirat szerint az elkészült tanulmányok nem feleltek meg a
kutatás-fejlesztési céloknak, innovációt nem tartalmaztak és olyan önálló, új
fejlesztéseket sem, amelyeket az FKF Zrt. tevékenysége során alkalmazhatott
volna. Az FKF Zrt. -nek emiatt 20 millió forint vagyoni hátránya keletkezett.
P. S. II. rendű, Z. Z. III. rendű, O. L. V. rendű, F. M. VI. rendű és L. Gy. VII. rendű
vádlottak közül volt aki a szerződések megkötésében, volt aki az azt
megelőző egyeztetésekben, a szerződések elkészítésében, vagy a teljesítési
igazolások kiállításában vett részt.
Az ügyészség az I., II., és III. rendű vádlottakat hűtlen kezelés bűntettével, a
IV., V., VI., VII. és a VIII. r. vádlottakat jelentős értékre elkövetett orgazdaság
bűntettével vádolja.

Információ:

Megjegyzés: A következő tárgyalási napon
tanúmeghallgatással folytatódik.
Információ:
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
061-354-6526, 06-1-354-6851, 06-1-354-6796
Fax: 06-1-354-6099
sajto@fovarosit.birosag.hu
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