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

különösen nagy kárt
okozó csalás bűntette
2021-09-29
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

2021-09-30

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

felfegyverkezve
T. Á.
elkövetett rablás
2021-09-30
8.00
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.

Információ:

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

Pécsi Járásbíróság (7621 Pécs, Széchenyi tér 14.) fsz. 13. tárgyalóterem
12.B.182/2021

személyi szabadság
megsértésének
Cs. Zs. T.
2021-09-30
9.00.
bűntette és más
bűncselekmények
A vádirat szerint röviden: A vádlott pécsi férfi elvált családi állapotú. A
bíróság 2014. április 10-én jogerős határozatával a kiskorú leány
gyermekét a volt felesége gondozásában helyezte el, míg a vádlott minden
páros héten pénteken 15 órától, vasárnap 18 óráig, páratlan héten szerda
15 órától, csütörtökön 8 óra 30 percig volt jogosult kapcsolattartása.
2020. március 13-án a vádlott kapcsolattartásra átvette gyermekét, akit
2020. március 15-én 18 óráig kellett volna visszavinnie felesége budapesti
lakásába, de az anya és a kisgyermek folyamatos kérése ellenére a vádlott
a kislányt nem vitte vissza, magánál tartotta. A vádlott e-mailben jelezte a
gyermek anyjának, hogy a gyermeket nem viszi vissza, a következő
hónapokban nála marad, mert a vírusra való tekintettel nála nagyobb
biztonságban van.
A gyermek édesanyja 2020. március 16-án rendőrökkel jelent meg a vádlott
lakásán, hogy a gyermeket hazavigye, de a kopogtatásra és a rendőri
felszólításra a vádlott nem nyitott ajtót, sőt azt kérte gyermekétől, hogy
maradjon csendben, mintha nem lennének otthon.
A gyermek 5 hétig volt a vádlottnál, ezalatt minden nap elmondta apjának,
hogy szeretne haza menni. A vádlott a gyermek kérésével nem törődött,
nem engedte azt sem, hogy az anyjával kapcsolatba lépjen. Az 5 hét alatt

több alkalommal hagyta felügyelet nélkül egész napra, amikor dolgozni
ment úgy, hogy a gyermeket a lakásba bezárta, kulcsot és kommunikációs
eszközt nem adott neki, így a gyermek nem tudott kapcsolatba lépni
senkivel, iskolai tanulmányait folytatni nem tudta, így azokban jelentősen
lemaradt.
A gyermek édesanyja 2020. április 27-én végrehajtóval, a gyámhatóság
képviselőjével és rendőrökkel érkezett a vádlott lakásához, hogy lányát
hazavigye. Ekkor a kislány egyedül tartózkodott otthon, a lakásból kijönni
nem tudott. A végrehajtó lakatost hívott, aki az ajtót kinyitotta, a zárat
lecserélte, így az édesanya a lányát haza tudta vinni 5 hét után.
Az öt hét alatt a gyermek személyiségfejlődésében negatív változások
következtek be.

Információ:

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

