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2019. 10.01. 
 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.I.26/2019. M.J. 

 

emberölés bűntette 2019. október 1.  

9 óra 

Fszt. I. sz. 

tárgyaló 

A Kaposvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint a vádlott (50 éves férfi) 

és a sértett 2018. februárjában együtt italoztak a vádlott otthonában, szóváltásba 

keveredtek, majd dulakodni kezdtek. Ennek során a vádlott megragadta és 

megszorította a sértett nyakát, illetve egy késsel a mellkasának bal oldalán megszúrta 

a férfit. A sértett a bántalmazást követően leült, majd lefeküdt egy ágyra, ahol nem 

sokkal később elhunyt. A vádlott szintén lefeküdt, elaludt, majd amikor felébredt 

észlelte a sértett halálát és értesítette a mentőket. 

A vádlott 2017. szeptemberében olyan súlyosan bántalmazta élettársát, hogy a nőnek 

eltörött az állkapcsa. 

A Kaposvári Törvényszék a vádlottat bűnösnek találta emberölés bűntettében és 

kapcsolati erőszak bűntettében, ezért őt, mint többszörös visszaesőt 15 év fegyházra 

és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. 

Az ítélet ellen a vádlott és védője részben enyhítésért, részben felmentésért jelentett 

be fellebbezést. 

  

Információ:  
Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár  

30/6315053  

sajto@pitb.birosag.hu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2019. 10.02. 
 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.I.9/2019. E.L. és 2 társa 

 

csalás bűntette és más bcs 2019. október 2.  

9 óra 

Fszt. I. sz. 

tárgyaló 

 

HATÁROZATHIRDETÉS 

 
A Szekszárdi Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I.r. rendű vádlott 

2007-től kezdődően rendszeresen gyűjtött különböző magánszemélyektől és gazdasági 

társaságoktól pénzt. Az összegek néhány százezer forinttól több száz millió Ft-ig 

terjedtek. Az I.r. vádlott azt állította, hogy a befektetésre szánt összegeket különböző 

pénzügyi manőverekkel a mögötte álló személy vagy személyek kamatoztatni tudják és 

ezzel a piacinál lényegesen magasabb nyereséget, havi 5%-os kamatot tudnak elérni. 

Ténylegesen az I.r. vádlott a sértettektől átvett pénzt nem fektetette be. A kamatokat és 

az egyes esetekben visszafizetett tőkét a bűncselekménybe később bevont ügyfelek 

befizetései fedezték.  

A II.r. vádlott 2010-ben szerzett tudomást arról, hogy az I.r. vádlott a piacinál 

lényegesen magasabb hozammal járó befektetésekhez gyűjt pénzt. A II.r. vádlott nem 

tudott arról, hogy ténylegesen az I.r. vádlott a pénzeket nem fekteti be, hanem a 

sértetteket a befektetés látszatával tévedésbe ejti, ún. görgetéses csalást követ el. A II.r. 

vádlott ezt a befektetési lehetőséget az ismeretségi körében felajánlotta. Így engedély 

nélküli pénzügyi tevékenységet végzett, több mint 70 millió Ft-ot gyűjtött össze 

különböző sértettektől és ezt az összeget az I.r. vádlottnak átadta.  

A III.r. vádlott az I.r. vádlott valótlan befektetéseihez ügyfeleket szerzett, tudva arról, 

hogy ténylegesen az I.r. vádlott a hozzá került összegeket nem fekteti be.  

Az I.r. vádlott csaknem 200 magánszemélynek és gazdasági társaságnak 2 milliárd Ft-

ot meghaladó összegű kárt okozott, melyből a kamat és tőke kifizetések révén 914 millió 

Ft megtérült.  

Az I. rendű vádlottat a törvényszék 182 rendbeli csalás bűntette és 2 rendbeli hamis 

magánokirat felhasználásának vétsége miatt 8 év börtönre, 8 év közügyektől eltiltásra 

és 8 év ügyvédi foglalkozástól eltiltásra ítélte. A II.r. vádlott büntetőjogi felelősségét a 

törvényszék jogosulatlan pénzügyi tevékenység vétségében állapította meg, ezért 

500.000 Ft pénzbüntetésre ítélte. A III.r. vádlott bűnösségét az elsőfokú bíróság 31 

rendbeli csalás bűntettében állapította meg, ezért halmazati büntetésül 2 év 2 hónap 

börtönre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte.  

A törvényszék ítélete ellen a vádlottak és védőik felmentésért jelentettek be fellebbezést. 

  
 

Információ:  
Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár  

30/6315053  

sajto@pitb.birosag.hu  
 

 

 

 

 


