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Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) fsz.II. tárgyalóterem
13.B.95/2021

jelentős mennyiségű
kábítószerre,
forgalomba hozatallal
T. N.
2021-06-28
9.00
elkövetett kábítószerkereskedelem
bűntettének kísérlete
A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi a 2017-2019. időszakra
vonatkozóan benyújtott adóbevallásához képest 2019. márciusában egy
jelentős -15 millió forint értékben - vásárolt ingatlant, melyeket
részletekben kívánt kifizetni, emellett beköltözött élettársával a vásárolt
lakásba a szerződés megkötésekor, melynek lakbérét – több, mint fél millió
forintot - fél évre előre fizette ki. Ezen időszak alatt a vádlott két
mobiltelefont is használt, melyből az egyik ujjlenyomattal védett volt és
végpontok közötti kommunikáció rejtettségét és titkosítását szolgáló
kódolt telekommunikációs alkalmazással működtette. Emellett a
telefonban egy speciális SD kártya biztosította a rejtett, titkosított internet
alapú kommunikációt, mellyel a hálózaton a végpontok közötti titkosított,
lehallgathatatlan kommunikációra van lehetőség, melyet a vádlott a
bűncselekmény leplezése érdekében használt.
2020. május 23-án a vádlott a tulajdonában lévő motorkerékpárral Siófokra
utazott, ahol 12 óra 29 perckor még ott tartózkodott, élettársa eközben
kutyáival egy kutyafuttatón volt, onnan 13 óra 15 perckor érkezett haza.
Ugyanekkor a vádlott – aki előzőleg anfetamint és kokaint is fogyasztott –
Pécs külterületére jutott, és ott a 66-os főúton, a Melegmányi út és az
István-aknai elágazó közötti útszakaszon, előzést követően, a követési
távolság be nem tartása következtében nekiütközött az előtte forgalmi
okok miatt megálló személygépkocsi bal hátsó részének. A vádlott a
balesetben súlyos sérüléseket szenvedett, ezért őt kórházba, a sürgősségi
betegellátó osztályra szállították.
A vádlott közlekedése során hátizsákot viselt, melyet a mentőszolgálat
szintén beszállított a kórházba, ahol személyes tárgyait a személyzet
leltározta. Ennek során két téglaformájú, becsomagolt, kábítószergyanús
anyagot találtak, amelyet a nyomozó hatóság tagjai lefoglaltak a vádlott
hátizsákjával együtt. A csomagokban több, mint 2 kg tömbösített,
úgynevezett „felütés” előtti állapotú, magas hatóanyagtartalmú kokain
volt, melyet a vádlott ismeretlen módon szerzett meg és feldolgozása után
a fogyasztókhoz juttatás érdekében – feltehetőleg Siófokról – szállított
ismeretlen helyre, ebben a baleset akadályozta meg.

A nyomozó hatóság még ugyanezen a napon a vádlott lakóhelyén
házkutatást tartott, ahol a konyhaszekrényből további kábítószergyanús,
kannaboid anyagokat tartalmazó növényi származékot foglaltak le.
Az eljárás során végzett szakértői vizsgálat megállapította, hogy a vádlott
által szállított kokain-bázis mennyisége negyvenszer haladja meg a
jelentős, és négyszer a különösen jelentős mennyiség alsó határát.
A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.
Információ:

Dr. Dezső Lili
sajtótitkár
+36-30-541-6666
DezsoL@birosag.hu

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 33. tárgyalóterem
3.B.108/2021

különösen nagy kárt
G. I. és 2
okozó csalás bűntette
2021-06-28
9.00
társa
és más
bűncselekmények
A vádirat szerint röviden: A elsőrendű vádlott férfi és a másodrendű vádlott
nő házastársak, a harmadrendű vádlott férfi az elsőrendű vádlott
elkötelezettje volt, egy további társával, aki jelenleg ismeretlen helyen
tartózkodik.
Az elsőrendű vádlott 2015. április végén jövedelemmel nem rendelkezett,
ezért, miután megismerkedett a sértett nővel, elhatározta, hogy megszerzi
a sértett és családja által birtokolt vagyontárgyak egy részét, ehhez
segítséget nyújtottak neki vádlott társai. Az elsőrendű vádlott a sértett
magánéleti válságát kihasználva került közeli kapcsolatba a sértettel, aki
fokozatosan az uralma alá került először érzelmileg, majd fenyegetések
hatására. Ennek során az elsőrendű vádlott – társai segítségével – a
sértettnek 2015-ben 216.863.000 forint kárt okozott.
Az elsőrendű vádlott és a sértett nő ismeretségébe tartozó sértett férfi –
2014-ben jó kapcsolatban voltak. Összejártak és 2014 októberében
elhatározták, hogy „asszonyaikkal”, külön gépkocsikkal Horvátországba
mennek, hogy gépkocsit vásároljanak, vagy más üzletet kössenek, melyre
a sértett férfi 100.000 eurót vitt magával. Az elsőrendű vádlott a feleségét,
a másodrendű vádlottat és a sértett férfi barátnőjét egy település
vendéglátóhelyén hagyták, majd a férfiak a sértett férfi gépkocsijával üzleti
megbeszélésre távoztak, ekkor az elsőrendű vádlott a kocsiját a
parkolóban hagyta.
Az elsőrendű vádlott azzal az indokkal, hogy cigarettát akart vásárolni,
elkérte a sértett járművét, azzal visszatért a vendéglátóhelyre, ahol a
másodrendű vádlott már várta a parkolóban. A sértett kocsijának
kesztyűtartójából kivették a 100.000 eurót, majd az elsőrendű és
másodrendű vádlottak saját gépkocsijukkal eltávoztak a helyszínről. A
lopással 30.968.000 forint kárt okoztak.

Az elsőrendű vádlott a fentieken kívül 2013-ban négy darab ötküllős
Mercedes könnyűfém felnit vásárolt egy pécsi vállalkozótól 380.000 forint
értékben, melyet többszöri felszólításra sem fizetett ki.
Egy általa használt, de nem tulajdonában lévő gépkocsi javíttatását –
378.601 forintot – sem fizetett ki többszöri felszólításra egy budapesti
vállalkozónak.
2014 nyarán egy mohácsi vállalkozó sportboltjából 411.680 forint értékben
hozott el sportruházati cikkeket, melyeket szintén többszöri felszólításra
sem fizetett ki. A fizetési felszólításokra agresszívan reagált és közölte,
hogy nem is fog fizetni, de lehetősége sem volt kifizetni a fenti összegeket.
2015. augusztus 7-én az esti órákban az elsőrendű vádlott a dunaszekcsői
strandon, ahol sokan tartózkodtak, találkozott egy régi ismerősével, akire
haragudott, odalépett hozzá és minden előzmény nélkül, nagy erővel arcon
ütötte. A sértett rövid időre eszméletét vesztette.

Információ:

A bíróság folytatja a tárgyalást.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu
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Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 13. tárgyalóterem
12.B.180/2019
ifj. Gy. B.

csalás bűntette és más
bűncselekmények

2021-06-29

12.30

A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi a bűncselekmény elkövetésének
idején büntetés-végrehajtási intézetben volt, ahol a fogvatartottak
számára biztosított, más nevén nyilvántartott telefonkészülékről,
véletlenül kiválasztott hívószámokon kezdeményezett hívásokat. A hívás
során a vádlott közölte, hogy a mobilszolgáltató rendszere összeomlott, és
a hiba kijavításának elősegítése érdekében az előfizetőnek „kódokat”
szükséges elküldenie SMS-ben a vádlott által megadott, általa használt
telefonszámra. A sértettek valójában nem segítséget nyújtottak, hanem a
vádlott által használt telefon univerzális egyenlegét töltötték fel esetenként
15.000 forinttal. A vádlott a megszerzett pénzeket egy a barátnője által
megadott bankszámlára utaltatta, mely pénzösszegeket mobil lottó, illetve
egyéb szerencsejátékra kívánta fordítani.
A vádlott tizennégy sértettet ejtett vagy próbált meg tévedésbe ejteni, így
összesen 375.000 forint kárt okozott.
Azt az eljárás során nem lehetett megállapítani, hogy a vádlott barátnője
tudott-e arról, hogy a bankszámlára érkezett pénzösszegek
bűncselekmény elkövetéséből származnak.
A bíróság folytatja a tárgyalást.

Információ:

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

