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A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz. tárgyalóterem
Ügyszám

V. V. + 1 fő

672/2017

Információ:

Szexuális erőszak
bűntette

2018.01.16.

09:00

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 szeptemberében nem nyilvános
tárgyaláson Fk. V. V. I.r. vádlottat társtettesként elkövetett szexuális erőszak
bűntette miatt 3 év fiatalkorúak börtönbüntetésére és 3 év közügyektől
eltiltásra ítélte. Fk. H. I. vádlottat társtettesként elkövetett szexuális erőszak
bűntette miatt 2 év 6 hónap fiatalkorúak börtönbüntetésére és 2 év közügyektől
eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek. A
bíróság által megállapított tényállás szerint 2015 májusában I. r. vádlott a gönci
nevelőotthonban az udvaron tartózkodó 8 éves sértettet becsalta a szobájába
és szexuálisan zaklatta. Egy alkalommal mindkét vádlott megjelent a sértett
szobájában és megismételték a kislány zaklatását. Bár közben egy kiskorú lány
szemtanúja volt a történteknek, hiába szólt rá a tőle idősebb lányokra, hogy
hagyják abba tettüket, ennek ellenére folytatták cselekményüket. Majd ezt
követően a sértettet megpróbálták felemelni az ablakba, ahol a kint lévő
részben ismeretlen intézeti fiúknak mutogatták.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

2018.. 01. 16.

A TÁRGYALÁS HELYE – 2.sz. tárgyalóterem
Ügyszám
714/2017

L. S. CS.

Szexuális erőszak
bűntette

2018.01.16.

10:00

Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2017 szeptemberében zárt tárgyaláson L.
S. Cs-t szexuális erőszak bűntettének kísérlete miatt 5 év 6 hónap
fegyházbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért illetve
enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott
2015 nyarától a testvére fiának kömlői házában lakott szívességi
lakáshasználóként. A házban lakott még a tulajdonos családja 4 kiskorú
gyermeke, az akkor 10 éves kiskorú sértett is. 2016 júniusában a vádlott pénzt
adott a sértettnek és további pénz is kilátásba helyezett a gyermeknek, ha vele
tart egy másik helyi ingatlanban segít neki lósóskát szedni és azt eladják majd.
A kislány a pénzszerzés reményében illetve bízva a rokon vádlottban, szeretett

Információ:

volna elmenni a vádlottal és hosszasan győzködte az édesanyját, hogy engedje
el. Az asszony beleegyezett a sértett kérésébe és arra is megkérte a lányát, hogy
a házban szellőztessen ki. A házba érve a vádlott bezárta a kaput, a sértettet
bevitte a szobába és nemi vágyának felkeltése érdekében a kislányt magához
szorította, simogatni, csókolgatni kezdte, A sértett tiltakozott, szabadulni akart.
Végül a sértett sípcsonton rúgta a vádlottat és kirohant a házból, majd a bezárt
kaput átugrotta és sírva hazaszaladt.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

2018.. 01. 16.

A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz. tárgyalóterem
Ügyszám

M. G.

Testi sértés vétsége

2018.01.16.

13:30

765/2017

Információ:

Az első fokon eljárt Mezőkövesdi Járásbíróság 2017 márciusában M. G.
vádlottat testi sértés vétsége miatt 1 évre próbára bocsátotta. A másodfokon
eljárt Miskolci törvényszék 2017 szeptemberében a vádlottat testi sértés
vétségének vádja alól felmentette. Az ítélet ellen a pótmagánvádló fellebbezett.
A bíróság által megállapított tényállás szerint 2016 szeptemberében egy
mezőkövesdi általános iskolában a csak fiúkból álló összevont osztály tanulói
testnevelési órára öltöztek. Ezt követően két gyermekkorú fiú kiment az öltöző
előtti folyosóra. Egyikőjük tüsszentett, melynek permete gyk. SZ. N. Zs. testére,
maga előtt tartott kezeire hullott, mire a sértett gyk. káromkodott és ezzel egy
időben nyitott tenyérrel tarkón vágta a tüsszentő gyk. K. G. B-t. A káromlás
hallatán M. G. vádlott a két fiút behívta az öltözőbe majd kiosztotta rájuk a
büntetést. A tüsszentőnek a kézilabda pályán 3 oda-vissza távon békaügetést, a
másik fiúnak ugyanezen a távon medvejárást kellett végeznie. Ez a táv 120
méter megtételét jelentette, melyet medvejárás esetén, a talpakon és a két
tenyéren, békaügetés esetén kezeket felnyújtva, felegyenesedés nélkül
roggyantott térdekkel, páros lábon ugrálva kellett végrehajtani. A feladat
végrehajtása miatt gyk. Sz. N. Zs. két tenyerén a bőr piros elszíneződésével járó
zúzódások, illetve az ujjakon vízhólyagok keletkeztek, melyek közül néhány még
gyakorlat közben kilyukadt, s a bőr felgyűrődött. A sérülések 8 napon belül
gyógyultak. A cselekmény miatt a gyermekkorú sértett törvényes képviselője
magánindítványt terjesztett elő..
Megjegyzés: Első nyilvános ülés
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

2018.. 01. 17.

A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz. tárgyalóterem
Ügyszám

SZ. Z. ZS. + 5 fő

Csalás bűntette

2018.01.17.

08:30

597/2017
Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júliusában különösen nagy kárt
okozó, bűnszervezetben, üzletszerűen, számítástechnikai rendszer és adatok
elleni bűncselekményekkel elkövetett csalás bűntettében mondott ki bűnösnek
6 vádlottat, akik 2009 és 2012 között több tucat nemzetközi fuvar szállítmányát
saját raktáraikba irányították, ezzel 355 millió forint kárt okozva a
megrendelőknek. A törvényszék a vádlottakat 3 és fél év - 5 év közötti
fegyházbüntetésre ítélte, illetve 4-5 évre eltiltotta őket a közügyek gyakorlásától
is. Az ügy VI.r. vádlottja, L. A., aki az 1990-es évek magyarországi szervezett
bűnözésének közismert alakja volt, 5 év fegyházbüntetést kapott. A vádlottaknál
a törvényszék fejenként 6,4 millió forint vagyonelkobzást is elrendelt. A bíróság
két vádlottat 5 évre kiutasított Magyarország területéről. A vádlottak nem
bocsáthatók feltételes szabadságra. Az ítélet ellen az ügyész téves minősítés
miatt I.-VI. r. vádlottak terhére súlyosításért fellebbezett. A vádlottak többsége
azt kéri, hogy mentsék fel a bűnszervezeti minősítés alól, illetve enyhítésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a bűnszervezet az
interneten,
fuvarszervező
cégek
szállítmányaira
jelentkezett
be
fővállalkozóként. A cégnyilvántartásban legálisan működő cégként jelentek
meg, de a fuvarozáshoz megfelelő eszközzel nem rendelkeztek. A megbízások
megszerzését követően, azokat továbbították olyan jóhiszemű alvállalkozóknak,
akiknek megvolt a szállítási infrastruktúrájuk. A megrendelőknek megadták az
alvállalkozók szállítójárműveinek forgalmi rendszámát, az alvállalkozók a
felrakodás helyén megjelentek és az árut fel is rakodták. A felrakodás előtt
egyes esetekben hamisított szállítási okmányt küldtek az alvállalkozónak,
amelyre lerakási helyként már a bűnszervezet által bérelt raktárt írták. Más
esetekben a felrakodást követően a bűnszervezet tagjai által megbízott
személyeket küldtek a felrakodás helyére, akik a sofőröket a fővállalkozó cég
nevében tájékoztatták arról, hogy a lerakodási hely megváltozott, az áru így
ismét a bűnszervezet raktáraiba került. Arra is volt példa, hogy az általuk
igénybe vett alvállalkozót, vagy a sofőrt menet közben tájékoztatták arról, hogy
megváltozott a lerakodás helye. A bűnszervezet tagjai álnéven a megbízott
képviselőjének, vagy a sofőrnek adták ki magukat, és a megrendelőknek
telefonon hamis információkat adtak a szállítmányok aktuális helyzetéről,
pozíciójáról. Sz. Z. Zs. Romániában embereket szervezett be cégek alapításához,
F. I., L. A-t sofőrként szállította az országon belül és kívül, a két romániai vádlott
pedig informatikai ismereteivel erősítette a társaságot. L. A. teljes körűen
irányította az alárendeltségében működő további vádlottakat. A vádlottak hazai
és nemzetközi szinten is nagynevű társaságokat károsítottak meg: több ismert
édességgyártót, élelmiszeripari céget, gyógyszergyártó4, és tisztítószer gyártót.
A bűnszervezet budapesti raktárában rakodtak le például 24 millió forint értékű,
22 tonna márkás csokoládét, amelyet Belgiumból Ausztriába kellett volna

Információ:

szállítani. Nyírbátorból Ausztria és Bécs helyett 14.508 eurónyi súrolószer
szintén csak Budapestig jutott. 20.800 kg fagyasztott kukorica Nyírlugosról és
Debrecenből, Belgium helyett szintén a fővárosig ment. Ugyanígy „nyoma
veszett” 20.236 kg ecetes asztali tormának, 46 raklapnyi, összesen 6.491 kg
gyógyszernek, 51 raklapnyi, 66 millió forint értékű márkás kozmetikai
terméknek, és 57 milliós CNC élhajlító berendezéseknek is. Szintén nem ért oda
a szállítási címre 35 ezer eurónyi vaj, 5 millió forint értékű kötegelt vaslemez,
100 ezer eurónyi gumiabroncs, 22 ezer euró értékű vascső, 24 tonna
papírtekercs és 372 db légkondicionáló berendezés sem. A bűnszervezet
összesen több mint 355 millió forint kárt okozott, amelyből mintegy 84 millió
forint kár térült meg.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

2018.. 01. 18.

A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz. tárgyalóterem
Ügyszám

B. R. + 12 fő

Emberrablás bűntette

2018.01.18.

09:00

622/2017
Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2017 májusában emberrablás
bűntettének kísérlete, kifosztás, személyi szabadság megsértésének bűntette
miatt16 vádlottal szemben hozott ítéletet. Hét vádlottat végrehajtandó
börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra, kilenc vádlottat felfüggesztett
börtönbüntetésre ítélt a bíróság. A kiszabott büntetések 1 évtől 5 évig terjedő
börtönbüntetések. Az ítélet ellen az ügyész 9 vádlott esetében súlyosításért
fellebbezett. 13 vádlott felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett. Az elsőfokú
ítélet 3 vádlott esetében jogerőre emelkedett. A bíróság által megállapított
tényállás szerint, a sértett 2014 augusztusában – III. és IV. r. vádlott
közreműködésével – „megvásárolta” az I. r. vádlott érdekeltségébe tartozó
céget. A sértett azonban a kft-t csak papíron vette meg, a szerződés
megkötésekor pénzátadás nem történt. Ezt követően a sértett a cég számlájáról
2014 decemberében 17,5 millió Ft-ot saját bankszámlájára utalt át, majd
budapesti lakóhelyét elhagyta, a vádlottak számára elérhetetlenné vált. I. r.
vádlott elhatározta, hogy a sértettet társaival elfogják, ennek érdekében
megkérte II. r. vádlottat, hogy az elfogást szervezze meg. A kivitelezésbe bevonta
a többi vádlottat is, akik 2015. januárjában, Vásárosnaményban, egy áruház
parkolójában a sértettet megragadták, és autójukba erővel betuszkolták.
Elvették a táskáját, benne 230.000 Ft készpénzét, telefonját, igazolványait. A
vádlottak a sértettet Budapestre szállították, ahol egy hotelben őrizték 24 órás
váltásban. VI. r. vádlott a sértett igazolványait, bankkártyáját elégette. A
sértettet néhány nap múlva a rendőrség szabadította ki.
Megjegyzés: Határozat hirdetés.

Információ:

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

G. S. + 2 fő

Kábítószer
kereskedelem bűntette

2018.01.18.

10:00

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2017 májusában G. S. I.r. vádlottat
kábítószer-kereskedelem bűntette és új pszichoaktív anyaggal visszaélés
bűntette miatt, mint különös visszaesőt 10 év fegyházbüntetésre és 10 év
közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.
Ifj. G. S. II.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem
bűntette és új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt, 2 év 6 hónap
börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. K. J. III.r. vádlottat
kábítószer birtoklásának bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre és 2 év
közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlottak és
védőik felmentésért illetve enyhítésért fellebbeztek. A bíróság által
megállapított tényállás szerint I. rendű vádlott 2012-től rendszeresen
értékesített marihuánát Nyíregyházán különböző személyeknek, II. rendű
vádlott – I. rendű vádlott gyermeke - 2013-tól kezdődően adott el több
alkalommal amfetamin tartalmú kábítószert ismerőseinek. I. rendű vádlott a
kábítószert Budapestről szerezte meg azért, hogy azt lakóhelyén
továbbértékesítse. Az egyik ilyen alkalommal, vonattal érkezett vissza
Nyíregyházára, amikor a rendőrök elfogták, és a táskájából csaknem 100 gramm
növényi anyag, valamint 100 db kábítószernek minősülő tabletta került elő. A
vádlottak nyíregyházi lakásában 65 gramm kábítószert tartalmazó anyagot,
valamint 53 db tasakba kimért pszichoaktív anyagot foglaltak le a rendőrök. III.
rendű vádlott több alkalommal vásárolt kábítószert I. rendű vádlottól, ezért őt
kábítószer birtoklása miatt ítélte el a törvényszék.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

2018. 01. 18.

A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz. tárgyalóterem

Ügyszám

B. J.

Testi sértés bűntette

2018.01.18.

10:00

650/2017

Információ:

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 szeptemberében B. J. vádlottat
életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 4 év börtönbüntetésre és 4 év
közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlott és védője enyhítésért
fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2015
júniusában egy este együtt italozott ismerősével egy csobaji kocsmában. A két
sértett szintén ott tartózkodott, beszélgettek, és alkoholt fogyasztottak. Az
erősen ittas állapotban lévő vádlott és az egyik sértett között vita alakult ki.
Ennek során a férfi mindkét sértettet bántalmazni kezdte, az egyiket legalább
11, míg a másikat legalább 4 alkalommal megütötte, megrúgta. Az egyik sértett
a vádlott kitartó bántalmazása következtében a helyszínen eszméletét
vesztette. Koponyasérülései miatt az élete is veszélybe került. A másik
sértettnek 8 napon túl gyógyuló bordatörése keletkezett.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.
Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

ÉÉÉÉ. HH. NN.

A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz. tárgyalóterem
Ügyszám

D. B.

Testi sértés bűntette

2018.01.18.

13:30

646/2017
Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 augusztusában D. B. I.r. vádlottat
életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 4 év börtönbüntetésre és 4 év
közügyektől eltiltásra ítélte. D. T. II.r. vádlottat garázdaság bűntette és testi
sértés bűntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek
végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen I.r. vádlott és
védője felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett. A bíróság által
megállapított tényállás szerint 2015 decemberében I.r. vádlott fia és az élettársa
vendégségbe érkezett apjához Rakacára. Miközben a buszállomáson
várakoztak, az arra járó fiatalember (a sértett fia) és egy társa, egy korábbi
sérelme miatt belekötött a vádlott fiába. Az egyik fiatalember anyja meghallotta
a szóváltást és felszólította őket, hogy menjenek haza. I.r. vádlott értesülve a
buszmegállóban történtekről ittas állapotban telefonon hívta a rendőrséget.
Mivel azonban tettlegesség nem történt, a kiérkező rendőrök távoztak a
helyszínről. Az esetet követően A két kötözködő férfi elhaladt I. és II.r. vádlott
lakása előtt. Őket észlelve I.r. vádlott egy kést magánál tartva kiszaladt a házból
és számon kérte őket a történtek miatt. A hangoskodásra I.r. vádlott családtagjai
is kijöttek, köztük II.r. vádlott, akinél szintén kés volt. A hangoskodásra a két
fiatalember hozzátartozói is megjelentek és a két család tagjai -konkrétan nem
állapítható meg hogy kik-, egymással veszekedni, verekedni kezdtek. Ennek

során I.r. vádlott megszúrta az egyik férfit a combján és mellkasánál. II.r. vádlott
megszúrta a másik férfi bal alkarját. I.r. vádlott kisebbik fiát is megszúrta valaki
a combjánál. I.r. vádlott tagadta a terhére rótt bűncselekmény elkövetését.
Megjegyzés: Első nyilvános ülés.
Információ:

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

