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Pécsi Járásbíróság (7621. Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 16. tárgyalóterem
10.B.109/2017
P. T.

Információ:

közúti veszélyeztetés
bűntette és hivatalos
személy elleni erőszak
bűntette

2018-06-12

8.30

A vád szerint röviden: A vádlott férfi 2014. augusztus 20-án az esti
órákban Pécsett, egy lakóházba tört be, ahonnan különböző műszaki
cikkeket tulajdonított el. Még ugyan ebben az utcában két nyitott állapotú
gépkocsiba is behatolt, onnan azonban nem vitt el semmit, mert
megzavarták.
Az elkövetett bűncselekmények miatt intézkedő járőrök a helyszín
közelében felfigyeltek egy gyanús személygépkocsira, melynek hátsó
ülésén több műszaki cikk volt, ezért figyelni kezdték. A gépkocsiba a
vezetői engedéllyel nem rendelkező vádlott ült be, majd világítás nélkül
elindult, és a megfigyelést végző rendőrök utána indultak. Amikor a
vádlott észlelte a rendőrségi gépkocsit, nagy sebességgel kezdett haladni,
és a rendőrségi jármű hang és fényjelzésére sem állt meg. Haladása során
több közúti közlekedési szabályt megszegett, táblák és jelzőlámpák tilos
jelzésére sem állt meg, míg végül két kihelyezett, forgalomkorlátozó díszkő
között akart elhajtani, azonban a gépkocsija ott nem fért el, beszorult. A
vádlott ezután gyalogosan, futva menekült az őt követő, megkülönböztető
jelzéseket használó rendőrautó elől, ennek során, egy hotel teraszán
elhelyezett rattanszéket hajított a rendőrautó felé. A gépkocsi a széket
kikerülni nem tudta, maga előtt tolta, így tudott csak tovább haladni, majd
gyorsítani. A vádlottat utolérték, a rendőrök megállásra szólították fel és
elfogták.
A vádlott a jogszerűen intézkedő rendőröket az eljárásban erőszakkal
akadályozta, erről a gépkocsiban található menetrögzítő kamera felvételt
készített.
A bíróság a tárgyalást folytatja.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz. II. tárgyalóterem

13.B.290/2017

Információ:

O. Z. és
társa

emberölés bűntette és
más bűncselekmények

2018-06-12

9.00

A vádirat szerint röviden: Az I. r. vádlott férfi és a II. r. vádlott nő régi
ismerősei egymásnak. A II. r. vádlott segített az I. r. vádlottnak korábbi
büntetéséből történt szabadulását követően, de közelebbi kapcsolatot nem
kívánt létesíteni, mert az ügy sértettjével hosszabb ideje élt élettársi
kapcsolatban. A II. r. vádlott elmondta az élettársának, hogy az I. r. vádlott
szabadult a börtönből és azóta többször is találkoztak.
2016. szeptember 18-án a II. r. vádlott, amikor hazaért, szólt élettársának,
hogy valaki követte. Amikor a sértett kilépett az udvarra, meglátta az I. r.
vádlottat, akit korábban nem ismert, majd kérdőre vonta, hogy ki ő és mit
keres ott.
Az I.r. vádlott közölte, hogy a II.r. vádlottat keresi, de a sértett felszólította,
hogy menjen el, mert az élettársa nem akar tőle semmit. Az I.r. vádlott ekkor
kikerülte a sértettet és felszaladt a ház lépcsőjén, majd a II.r. vádlottat
megragadva kifelé húzta a házból. Ekkor a sértett is a II.r. vádlotthoz lépett,
megragadva a másik karját az ellenkező irányba húzta, majd behúzta a ház
konyhájába az I.r. vádlottal együtt, akivel dulakodni kezdtek. A sértett
felszólította az I.r. vádlottat a lakás elhagyására. Az I.r. vádlott ennek eleget is
tett, ekkor a sértett az asztalon lévő, törött pengéjű bicskát felkapta. A sértett
és az I.r. vádlott ekkor a konyhából nyíló szobába sodródtak, a sértett a
kezében lévő törött késsel az I.r. vádlott irányába szúrt több alkalommal, a
szúrás egy ízben a nyaka bal oldala és kulcscsont alatti részen elérte.
Az I.r. vádlott egy ízben, ököllel az arcán megütötte a sértettet, aki a
jobboldali járomív és arccsont törését szenvedte el. Ezt követően az I.r.
vádlott a helyiségben lévő kisbaltát felkapta és a feji részével legalább három
ízben, nagy erővel, a fején megütötte a sértettet.
A sértett a súlyos fejsérülése miatt elhalálozott.
A II.r. vádlott a történtek után, a rendőrségen bejelentést tett, de az I.r.
vádlott kérésére azt állította, hogy ismeretlen személy bántalmazta
élettársát. A II.r. vádlott felhívására az I.r. vádlott a helyszínt elhagyta, az
épület mögötti kis házból kísérte figyelemmel a nyomozó hatóság
helyszínelését. Másnap a II.r. vádlott érte ment, a házban megmosdott, a II.r.
vádlottól kapott tiszta ruhát felvette, a bűncselekmény során viselt ruháit
kidobta egy kukába.
Ezt követően az I.r. és II.r. vádlottak elfogásuk napjáig Pécsen bujkáltak.
Az I.r. vádlott előzetes letartóztatásban van.
A bíróság a tárgyalást folytatja.
Dr. Sebestyén Ágnes
Sajtószóvivő
+36- 30-656-6710
sebestyena@pecsit.birosag.hu

2018-06-13

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I.em.32. tárgyalóterem

3.B.1041/2017
Gy. J.

súlyos testi sértés
bűntette

2018-06-13

8.30

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi és a – nála 24 évvel idősebb néhai sértett idős asszony 2004 évet megelőzően, ismeretlen időponttól
éltek élettársi kapcsolatban. Az asszony öregségi nyugdíjából, albérletben
éltek és alkoholizáló életmódot folytattak. Az asszony egészségi állapota
2003 előtt megromlott, többszörös agyi bántalmakban, az alkoholizmus
miatt májbetegségben és szív- és érrendszeri betegségekben is
szenvedett, valamint pszichiátriai problémákkal is küzdött. A sértett
gyógyszereit a vádlott íratta fel 2008. augusztus 14-ig, azt követően nem.
A sértett megbetegedései folytán szellemileg és fizikailag is leépült, agyi
megbetegedései következtében 2016 tavaszára felső végtagjait is csak
korlátozottan volt képes mozgatni, szellemi és fizikai leépülése miatt
ekkor már nem tudott magáról gondoskodni, erről a vádlott is
tudomással bírt, azonban orvosi kezelését is elhanyagolta, gyógyszereit
nem íratta fel.
A vádlott az egyre nehezebben kezelhető sértettel naponta hangosan
veszekedett, fenyegette, több alkalommal bántalmazta, test szerte
megütötte. A vádlott a sértettet többször magára hagyta a lakásban, így
amikor még menni tudott, a sértett többször eltévedt a lépcsőházban, a
szomszédok kísérték haza, ekkor látták rajta a sérüléseket. A sértett
állapota tovább romlott, állandó gondozásra szorult, de a vádlott az
ápolási díjat nem fizette ki, ezért a sértettet állandó kórházi felügyeletre
nem vették fel.
A rendszeresen italozó vádlott az albérletet nem takarította, az üvegeket,
ételmaradékokat nem dobta ki, a lakásban csótányok jelentek meg. A
sértettet egyáltalán nem gondozta, nem adott neki megfelelő mennyiségű
folyadékot és élelmet sem, ezért a sértett só- és vízháztartása 2016.
augusztus 31. napját megelőzően felborult, a sértett mozgásképtelenné
vált. A vádlott a mozgásképtelenné vált sértett nyakára két gumigyűrűt
tett, ettől a sértett nyelni és lélegezni ugyan tudott, de vérkeringési zavar
alakult ki nála, a fokozatosan a bőr alatti rétegbe hatoló gumik miatt
szövetelhalás következett be, nyitott nyaki sebe keletkezett, mely
elfertőződött és élősködők is megtelepedtek benne. Ezt a vádlott észlelte,
de nem hívott orvost és a gyűrűket sem vette le a sértettről.
A vádlott a sértettet emberi méltóságában mélyen megalázta,
szándékosan nem gondoskodott róla. Emiatt a sértett 2016. augusztus
31-én olyan rossz állapotba került, hogy nem lehetett vele kommunikálni,
kezdődő tüdőgyulladása alakult ki. A vádlott ekkor mentőt hívott a
sértetthez.
A sértettnek a nyakára helyezett gumigyűrűk miatt kialakult
szövetelhalással járó, mély nyaki izomzatig hatoló körkörös nyaki sebe 8
napon túl gyógyuló súlyos sérülés.
A sértettet, 2017. január 31-én bekövetkezett, és a bántalmazással
összefüggésbe nem hozható haláláig kórházban kezelték, ez alatt nem
lehetett vele kommunikálni.
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/33. tárgyalóterem
17.B.689/2016

Információ:

nagyobb kárt okozó,
üzletszerűen, a
bűncselekmény
felismerésére idős
K. R. és
koránál fogva
2018-06-13
11.00
két társa
korlátozottan képes
személy sérelmére
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények
A vádirat szerint röviden: Az I. r. és a III. r. vádlott férfi, valamint a II. r.
vádlott nő Pécsett és az ország más területén is ( Budapest, Sződliget,
Gyöngyös, Nagykőrös, Veszprém, Dunakeszi, Eger, Győr, Tatabánya,
Kecskemét, Hatvan, Kalocsa Szombathely, Szekszárd, Iregszemcse, Komárom,
Vác, Debrecen, Nyíregyháza) idős, lehetőség szerint özvegy, vonalas
telefonnal rendelkező személyektől pénzt csaltak ki, illetve próbáltak meg
kicsalni úgy, hogy őket az éjszakai órákban telefonon felhívták és a
sértettek hozzátartozóinak kiadva magukat, közúti balesetükre hivatkozva
készpénzt kértek tőlük, vagy azzal jelentkeztek, hogy a sértettek
hozzátartozója szenvedett balesetet, akinek pénzre lenne szüksége, amit
ők elvisznek neki. A telefonszámokat on-line telefonkönyvekből és
tudakozóból szerezték meg.
Az „unokázós csalók” összesen 35 sértettet ejtettek tévedésbe, illetve
próbáltak meg tévedésbe ejteni. Az elkövetési érték csaknem 20 millió
forint.
A bíróság a tárgyalást folytatja.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I/32. tárgyalóterem
3.B.9/2018

K. Cs.

rablás bűntette

2018-06-13

11.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi Pécsett, 2017. szeptember 9-én, a
délutáni órákban, az utcán észrevette, hogy a kiskorú sértett fiú
ruházatában egy mobiltelefon van és elhatározta, hogy megszerzi.
Odalépett a fiúhoz, megszólította és egyszer ököllel megütötte a
mellkasát. A sértett megtántorodott, ekkor a vádlott ezt kihasználva
kiemelte zsebéből a sértett mobiltelefonját, majd a helyszínről futva
eltávozott. A sértett megpróbált a vádlott után futni, hogy telefonját

visszaszerezze, de nem sikerült.
Az okozott kár 2.000 forint volt. A telefont lefoglalták és a sértettnek
visszaadták az eljárás során, így a kár megtérült.

Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) 19. tárgyalóterem
11.B.346/2017

szexuális erőszak
bűntette és más
2018-06-13
12.45
bűncselekmények
A vádirat szerint röviden: A vádlott férfiak testvérek. 2016. május 23.
napján 20 óra körüli időben, Pécsett, egy kertvárosi utcában parkoltak egy
Audi A6 típusú személygépkocsival. A II.r. vádlott a személygépkocsiban
tartózkodott, annak jobb első ülésén. Ekkor észrevette a sértettet, aki a
személygépkocsi mellett elment. A II.r. vádlott egy utca keresés ürügyén
megszólította a sértettet, és ekkor érkezett a személygépkocsihoz az I.r.
vádlott.
B. T. és
társa

A vádlottak megbeszélték egymással, hogy a sértettel szexuális
kapcsolatot fognak létesíteni, amit közöltek a sértettel, aki erre a
helyszínről el akart távozni.
A sértetti visszautasítás ellenére tovább győzködték a sértettet, hogy
szálljon be a személygépkocsiba, de mivel erre a sértett nem volt
hajlandó, ezért a II.r. vádlott a sértetthez lépett, megfogta a hajánál fogva
és közölte vele, hogy „akkor is velük fog menni”. A hajánál és a kabátjánál
fogva a sértettet a személygépkocsihoz rángatta, az I.r. vádlott kiszállt a
személygépkocsiból és mindketten betuszkolták a sértettet a hátsó
ülésre. A sértett mellé a hátsó ülésre beült az I.r. vádlott. A vádlottak a
sértettet a pécsi lakóhelyükre vitték, ahol a személygépkocsiból a
sértettet kihúzták és a házba a karjánál fogva bevitték. A családi ház
földszintjén egy szobába vitték a sértettet, ahol az ott lévő matracra
mindketten a vállánál fogva lenyomták, először mindkét vádlott a sértett
nyakát kiszívta, majd a háton fekvő sértettről az I.r. vádlott lehúzta a
felsőjét és a bugyiját, majd a sértettel, erőszakkal
közösült. Eközben a II.r. vádlott a hajánál fogva a matracra lehúzva
tartotta a sértettet, majd amikor az I.r. vádlott abbahagyta a közösülést,
akkor a sértettet a hasára fordították és ekkor a II.r. vádlott közösült vele.
Amikor a II.r. vádlott abbahagyta a közösülést, a sértettet a szobában
hagyták. A sértett másnap reggel távozott a bűncselekmény helyszínéről,
amikor úgy ítélte meg, hogy a vádlottak nem figyelik. A sértett sokáig
gyalogolt, majd autóbusszal a lakására távozott, és ezt követően ment be
a rendőrségre feljelentést tenni.
A vádlottak cselekményének következtében a sértett 8 napon belül
gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett.

Információ:

A II.r. vádlott enyhe fokban korlátozva volt a cselekménye
következményeinek felismerésében, és az annak megfelelő cselekvésben.
A bíróság a tárgyalást folytatja.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

2018-06-14

Siklósi Járásbíróság (7800 Siklós, Batthyány K. u. 1.)
4.B.236/2017
M. Gy.

Információ:

nagyobb értékre,
üzletszerűen
elkövetett csalás
bűntettének kísérlete
és más
bűncselekmények

tárgyalóterem

2018-06-14

9.00

A vádirat szerint röviden: A vádlott a 2000-es évek második felében
számos siklósi, illetve siklós környéki magánszemélynek adott kisebb
összegű pénzkölcsönöket, akik ezt általában részletekben visszafizették a
kialkudott kamattal együtt.
Ennek ellenére a vádlott, hogy rendszeres és jogtalan haszonra tegyen
szert, és bevételeit ily módon kiegészítse, 2013. és 2017. évek között
valótlan tartalmú fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmeket
töltött ki és nyújtott be számos közjegyzőhöz. A vádlott a fizetési
meghagyásokban már fenn nem álló tartozásokat, továbbá valótlan, meg
nem történt személyiségi jogi sérelmeket jelölt meg. A vádlott a fizetési
meghagyásokat részben olyan lakosokkal szemben érvényesítette akik,
vagy akiknek valamely közeli hozzátartozói, a vádlottal évekkel korábban
kölcsön megállapodást kötöttek. A vádlott által érvényesített fizetési
meghagyások között akadtak olyanok is, melyeknek kötelezettjei a
vádlottat egyáltalán nem is ismerték, vagy ha ismerik is vele semmilyen
üzleti kapcsolatba vagy ebből eredő konfliktusba nem kerültek.
A vádlott összesen negyven sértettnek okozott, illetve próbált meg kárt
okozni több millió forint összértékben.
A bíróság a tárgyalást megkezdi.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

