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Pécsi Törvényszék (7623 Pécs, Rákóczi út 34.) mfsz. 1. tárgyalóterem
7.B.185/2020

különös
kegyetlenséggel,
védekezésre képtelen
F. P.
2021-09-14
9.00
személy sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette
A vádirat szerint röviden: A vádlott személyiségzavarban szenved, mely
cselekményei elkövetését segíthette, ugyanakkor a vád tárgyává tett
cselekményeit a beszámítási képessége teljes birtokában valósította meg.
A vádlott a középiskolai tanulmányait követően több felsőoktatási intézményben
orvosi és más tanulmányokat kezdett, azonban elvégeznie egyiket sem sikerült,
ezért ilyen irányú szakképesítést nem szerzett. Egyedül az okleveles német
szaklektori, szakfordítói, tolmács és szaktolmács képesítést szerezte meg.
Munkahelyet nem, vagy csak nagyon nehézkesen talált, munkaviszonya,
tartósan saját jövedelme nem volt.
1./ A vádlott ismeretlen időpontban és körülmények között megszerzett egy
„Doktori Oklevél” megnevezésű, sorszámmal ellátott hamis okmányt, melynek
valótlan tartalma szerint egy budapesti orvosi egyetem hallgatójaként szerzett
orvosi végzettséget, őt PhD doktornak nyilvánították és feljogosították doktori
cím viselésére. Az érintett egyetem rektorának nevével bélyegzőt is készíttetett a
hitelesség kedvéért és ezen okelvélnek a Baranya Megyei Kormányhivatal
számára benyújtását követően személyi okmányokat készíttetett, melyben a
neve „Dr.” előjelzővel szerepelt, a hamis adatai pedig a közhiteles nyilvántartásba
is bekerültek.
2./ A vádlottnak a szüleivel való viszonya annyira megromlott, hogy családi nevét
is megváltoztatta. Ennek ellenére a vádlottat nagyobb részt a szülei segítették
anyagilag, részére vásároltak egy lakást is, ahol a vádlott lakott. Szüleivel való
kapcsolatát a vádlott szülői elnyomásként, életviteléhez, egészségi állapotához
való viszonyukat pedig szülői közönyként élte meg. Édesapja halálát követően
anyagilag lényegében az édesanyjától függött. Amikor a vádlott a szülei által neki
vásárol lakást eladta, és annak árát felélte, az édesanyjához költözött egy családi
házba.
A vádlottnak ebben az időszakban sem volt munkahelye, teljes egészében
édesanyja tartotta el. Emiatt kettőjük között feszültség alakult ki, amely több
alkalommal veszekedésig fajult, melyet a szomszédos házban lakók is hallottak.
A vádlott a magánéleti és szakmai sikertelensége miatt is a szüleit, elsősorban
édesanyját hibáztatta. Mindezek ellenére édesanyja továbbra is segítette, hiszen
azon túl, hogy eltartotta barátnőitől kért kölcsönt azzal, hogy a vádlott
Németországba utazik állásinterjúra.
2019. augusztus 11-én délelőtt a vádlott és a sértett is otthon tartózkodtak, amikor
– meg nem állapítható közvetlen előzményeket követően – közöttük veszekedés

alakult ki, melynek során a vádlott durva kifejezéseket használva kiabált a
sértettel. Délelőtt 11:00 és 12:00 óra között a veszekedés odáig fajult, hogy a
vádlott a házból különböző kötöző anyagokat, széles ragasztószalagot vett
magához, majd a ház nyugati oldalán található, az édesanyja által használt
lakrészben rátámadott a sértettre, többszörösen körbe tekerve - kötöző
madzaggal, elektromos zsinórokkal - megkötözte a végtagjait, miközben a sértett
sírva, fájdalmában kiabált, de ez a vádlottat nem érdekelte. Ezt a kiabálást a
szomszédok is hallották.
A vádlott a sértett száját ragasztószalaggal beragasztotta, a fejét körbe tekerve.
A sértett lenge nyári öltözékben volt, idős korú, kis testsúlyú, a vádlottal szemben
érdemi védekezést kifejteni nem tudott.
Miközben a vádlott a másik szobába ment át, a sértett szájáról valahogy a
nyakára csúszott a ragasztószalag, így ismét tudott beszélni, sírva kiabált a
vádlottnak, hogy fájdalmai vannak. A vádlott ezt hallva a konyhából magához vett
egy fekete színű serpenyőt, visszament a sértetthez és egy alkalommal a fejét
megütötte, majd megismételte még három serpenyővel, valamint egy
húsklopfolóval. A sértett a fején ezek miatt keletkezett sérülésektől nagyon
vérzett. A serpenyők deformálódtak, két serpenyő és a húsklopfoló nyele el is
tört. Ezt követően a vádlott a sértettre egy paplant terített, majd a szoba
szőnyegét is a paplanra terítette. A vádlott a konyhából összesen öt darab – 17,5től 13 cm pengehosszúságig terjedő - kést vett magához, valamint egy
meghajlított, 47 cm-es vaskampót és azokat a paplanon keresztül a sértett felső
teste tájékán átszúrta. A szúrások a sértett törzse előtt összekötött állapotban
lévő bal kézfejét és jobb alkarját érték. Mindezek után a vádlott a sértett fej
részéhez egy felfordított dohányzó asztalt tett, a test többi részére további egy
dohányzóasztalt, három darab széket és egy darab mikrohullámú sütőt
helyezett. majd kiment a szobából és az ajtót becsukva a konyhából a
hűtőszekrényt az ajtó elé húzta, ezzel eltorlaszolva azt. A hűtőszekrényre további
kisasztalt és egy tükröt helyezett.
A sértett -a vádlott bántalmazásától elszenvedett, jelentős fájdalommal és
szenvedéssel járó sérülések hozzájárulásával – 2019. augusztus 11-ről 12-re
virradóra, az éjszakai órákban, a testére helyezett tárgyak miatt kialakult mellkasi
összenyomás során, fulladás miatt életét vesztette.
A vádlott az éjszakát a házban töltötte, azonban másnap egy pécsi panzióban
álnéven foglalt szobát, ahol a rendőrség – elfogatóparancs kibocsátását
követően – megtalálta és őrizetbe vette. A vádlott azóta letartóztatásban van.
A bíróság tanú kihallgatásával 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. 32. tárgyalóterem
4.Fk.457/2020
A tárgyalás
elmarad!
Új határnap:
2021.11.11., de.
10.30

csoportosan elkövetett
közveszélyokozás
2021-09-14
10.30
bűntette és más
bűncselekmények
A vádirat szerint röviden: A vádlottak, három nehéz sorsú fiatalkorú – két
fiú, egy lány – valamint egy büntetett előéletű fiatal felnőtt korú férfi.
fk. O. J.
és 3
társa

2018. október 18. október 18. napján az esti órákban, körülbelül 19 óra
előtt az elsőrendű vádlott fiú és a harmadrendű vádlott lány, valamint a
negyedrendű vádlott Pécsett, a fehérhegyi víztorony közelében lévő erdei
tisztáson a száraz aljnövényzetet egy öngyújtóval meggyújtva egy
szemétkupacot gyújtottak meg, mely fák, magas bokrok és egy gyalogút
mellett helyezkedett el, majd a 25 m2 területen égő tüzet magára hagyták.
A területről a tűz tűzoltói beavatkozás nélkül a közeli családiházakra is
átterjedhetett volna.
2019. február 10. napján, délután 17 óra körüli időben az elsőrendű és a
másodrendű fiatalkorú vádlottak egy gazdasági társaság tulajdonát
képező, zalátai területen ültetett energianád és energianyár ültetvény
aljnövényzetét egy öngyújtóval felgyújtották, melynek következtében 1,8
hektáron égett le a növényzet, ezzel 1.080.000 forint kárt okoztak. A 4-5
méter magasságú lángokkal égő tűz – emberi beavatkozás nélkül – további
ültetvényekre, illetve a falu házaira is átterjedhetett volna.
2019. április 2-án, az éjszakai órákban az elsőrendű fiatalkorú vádlott egy
családi gazdaság tulajdonában álló zalátai területen ültetett 5 hektáros
energianád ültetvény száraz aljnövényzetét meggyújtotta, melynek
következtében 4 hektáron leégett az energianád és további 80 energianád
bála égett el, így 1.480.000 forint kár keletkezett.
A tűzesetkor a környezeti viszonyok miatt a tűz tovább terjedni nem tudott
volna.

Információ:

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.
Dr. Barkaszi Attila
sajtószóvivő
+36- 30-990-4247
barkaszia@pecsit.birosag.hu

2021-09-15

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

különösen nagy kárt
okozó csalás bűntette
2021-09-15
9.00
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.
G. I. és 2
társa

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

2021-09-16

Mohácsi Járásbíróság (7700 Mohács, Szepessy tér 10.) fsz. 7. tárgyalóterem
1.B.83/2019

különösen nagy kárt
okozó csalás bűntette
2021-09-16
P. Z.
9.00
és más
bűncselekmények
A vádirat szerint röviden: A vádlott férfi 2008. január és 2010. október 18.
között egyéni vállalkozóként, azt követően az általa ügyvezetőként
képviselt gazdasági társaság útján közvetítői tevékenységet látott el egy
alkusz cég nevében, mely többes ügynökök közreműködésével
biztosításközvetítési tevékenységet végzett.
A vádlott a jelzett időszakban, a tevékenysége során kizárólag az alkusz cég
által kínált biztosítási lehetőségeket ajánlhatta az ügyfeleknek, nem volt
jogosultsága arra, hogy az ennek során megkötött biztosítások fejében az
ügyfelektől pénzt vegyen át, vagy adjon át részükre.
A vádlott ügyfeleinek, és az általuk megismert újabb személyeknek a
bizalmát kihasználva a sértetteket megtévesztette, célja a pénzük
megszerzése volt, az átvett pénzeket saját céljaira, illetve más személyekkel
szemben fennálló tartozásainak kiegyenlítésére fordította. A vádlott több,
mint 290 millió forint kárt okozott a tevékenysége során összesen
huszonkét sértettnek. Az ügyészség harminckilenc rendbeli csalás
bűntette, egy rendbeli csalás vétsége és huszonnyolc rendbeli hamis
magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelet vádat vele szemben.

Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) I. em. 33. tárgyalóterem
12.B.319/2021

felfegyverkezve
T. Á.
elkövetett rablás
2021-09-16
10.30
bűntette
A vádirat szerint röviden: A vádlott fiatal férfi 2021. tavaszán munkahellyel,
állandó jövedelemmel nem rendelkezett, ezért úgy döntött, hogy
bűncselekmény elkövetésével fog pénzt szerezni. Ennek érdekében 2021.
március 24-én délután a lakóhelyéről Pécsre utazott a barátaihoz, akikkel
a kora esti órákig italozott, illetve filmet nézett egyikük pécsi lakásán.
18 óra 30 perc körüli időben a vádlott elhatározta, hogy a tervezett
bűncselekményt végrehajtja úgy, hogy a lépcsőház közelében található
Nemzeti Dohánybolt bevételét erőszakkal megszerzi. A vádlott a lakás
fürdőszobájában átöltözött, felvette a kifejezetten e célból magával hozott
ruháját, magához vette az otthonról hozott papírzacskót és kartonból
kivágott pisztolyt, azonban úgy ítélte meg, hogy ez az eszköz nem elég
hiteles, ezért magához vett barátja lakásából egy kb. 15 cm
pengehosszúságú konyhakést azért, hogy a bevétel megszerzése
érdekében fenyegetéshez használja.
Ezután a vádlott a lépcsőházból lement és nem sokkal a trafik zárása előtt
lépett a trafikba, ahol a pultnál egy doboz cigarettát kért az ott egyedül
tartózkodó eladótól. Az eladó a cigarettát levette a polcról, majd leolvasta
vonalkódját és a pultra tette, miközben a vádlott egy 5.000 forint címletű
bankjegyet helyezett a pénztálcára. Az eladó a pénzt elvette és kinyitotta a
kasszát, a vádlott pedig elővette a nála lévő kést és azt a sértettre fogta.
Ezzel egyidőben a pult plexi nyílásán bedobott egy nylonszatyrot az
eladónak és felszólította őt, hogy rakja bele a pénzt. Az eladó a vádlott
magatartásától megijedt és a pult mögött hátrálni kezdett. A vádlott ismét,
erősebb hangnemben felszólította a pénz átadására és közölte vele, hogy
ne szórakozzon, mert bemegy és megszúrja, ezzel együtt két kézzel rázni
kezdte a plexit és abba kapaszkodva felugrott a pultra, majd a kést ráfogta
a hátráló eladóra.
A fenyegetés hatására a sértett kinyitotta a szatyrot és beletette a
kasszában található pénzt és azt is, amit a vádlott a pénztálcára helyezett
és az eladó a pénztárba már beütött.
A vádlott a pénzzel teli szatyrot a sértettől átvette, majd a kést még a
kezében tartva elindult a kijárat felé. Miközben a vádlott a boltból távozott,
a boltba belépett egy vásárló, aki látta a vádlottat és a fenyegetéstől sokkos
eladót ezért értesítette a rendőrséget.
A vádlott 140.500 forintot tulajdonított el, amit a nyomozó hatóság tőle
lefoglalt.
A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben.

Információ:

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

