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A Pécsi Ítélőtábla elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2020. (IX. 15.) OBH elnöki ajánlása alapján 

elkészítette az ítélőtábla épületébe való belépés és ott tartózkodás szabályairól szóló szabályzatát, amelynek teljes 

szövege elérhető itt. 

 

A szabályzat alapján a sajtó képviselői is kötelesek előzetesen regisztrálni, amennyiben részt kívánnak venni az 

ítélőtábla tárgyalásán/nyilvános ülésén. Ez történhet elektronikus úton (sajto_pitb@pitb.birosag.hu) vagy 

telefonon (Hornokné dr. Décsei Katalin sajtótitkár 3630/6315053). Kérjük, hogy regisztrációs kérelmüket 

legkésőbb az eljárási cselekményeket megelőző nap 12 óráig jelezzék részünkre! 

 

2020.09.29. 
 

Pécsi Ítélőtábla  

Bf.I.75/2019. 
életveszélyt okozó testi sértés 

bűntette 

2020. szeptember 29. 

9 óra 
nyilvános ülés 

I. emelet 12. számú tárgyalóterem  

A Kaposvári Törvényszék a következő tényállást állapította meg: 

A vádlott (35 éves, többszörösen büntetett előéletű, somogy megyei férfi) és a sértett 

házastársak. Együttélésük 2017 novemberében megszakadt. A vádlott többször kérte a 

sértettet, hogy költözzön vissza hozzá. 2017. december 25-én az esti órákban a sértett 

felkereste a vádlottat. Beszélgettek, a sértett arra kérte a vádlottat, hogy változtassa meg 

életmódját. Erre a vádlott indulatba jött, a sértettet a hajánál fogva megragadta, késsel a 

sértett hosszú haját levágta. Ezt követően bottal kétszer, közepes erővel a hátán megütötte. 

A lényegesen erősebb testalkatú vádlott a sértettet több alkalommal megütötte, megrúgta, 

a hasába térdelt, a földre került sértettet meg is taposta. A bántalmazás közben és azt 

követően a vádlott azzal fenyegette meg a sértettet, hogy megöli, késsel az arcát megvágja, 

egy vascsővel megüti.  

A sértett a bántalmazás következtében testszerte számos sérülést szenvedett, melyek közül 

a XI. borda törése és a májzúzódás 8 napon túl gyógyuló sérülés. A májzúzódás hasűri 

vérzéssel járt, ez közvetett életveszélyes állapotot okozott. 

A vádlott letartóztatása alatt a bv. intézetből több alkalommal felhívta a sértettet és arra 

próbálta rávenni, hogy feljelentését vonja vissza, tegyen olyan tartalmú vallomást, hogy őt 

nem a vádlott, hanem más személy bántalmazta. 

A törvényszék a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés és hamis tanúzásra felhívás 

bűntette miatt, mint különös visszaesőt, halmazati büntetésül 5 év börtönre és 6 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. 

A törvényszék ítélete ellen az ügyész a vádlott terhére, a büntetés súlyosítása végett, a 

vádlott és védője részben felmentés, részben enyhítés végett jelentett be fellebbezést. 

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár 

30/6315053 

sajto@pitb.birosag.hu 
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Pécsi Ítélőtábla  

Bf.II.1/2020. 

költségvetési csalás bűntette 
2020. október 2. 

9 óra 
nyilvános ülés 

földszint I. számú tárgyalóterem  

A Kaposvári Törvényszék által megállapított tényállás szerint az I.r. és a II.r. vádlott a 

vidékfejlesztési miniszter által, 2012-ben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 

Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásának támogatására közzétett pályázati 

felhívás alapján, megállapodtak abban, hogy a támogatás jogosulatlan megszerzése 

érdekében támogatási kérelmeket nyújtanak be. Annak érdekében, hogy a kérelmek 

elbírálása sikeres legyen, hamis okiratokat csatoltak hozzá. A pályázatok postára adásában 

a III.r. és a IV.r. vádlottak is részt vettek, illetve saját nevükben is nyújtottak be pályázatot. 

Az azonban nem volt kétséget kizáró módon bizonyítható, hogy saját pályázataikon kívül 

tisztában voltak-e azzal, hogy azokhoz hamis okiratok kerültek csatolásra. A benyújtott 7 

pályázatból hatot elfogadtak és egyenként 10.522.800,- Ft-ot utaltak ki. A III.r. vádlott a 

pályázatban foglaltakat teljesítette, ezért további 872,476,- Ft támogatáshoz jutott. Amikor 

azonban a tudomására jutott, hogy a hamis bizonyítványokkal benyújtott pályázatokat 

felülvizsgálják, lemondott a támogatásról és visszafizette azt. 

A vidékfejlesztési miniszter 2014-ben ismét pályázati felhívást tett közzé. Az I. r. és a II. 

r. vádlott megállapodott abban, hogy a 2012. évi támogatási kérelmekhez hasonlóan ismét 

valótlan tartalmú okiratokkal nyújtanak be támogatási kérelmeket. Az I.r. vádlott több 

személyt is megkeresett annak érdekében, hogy a nevükben nyújtsanak be támogatási 

kérelmet. A megkeresett személyek személyi igazolványuk, adó- és lakcímkártyájuk 

másolatát, illetve 100-300 ezer Ft közötti összeget juttattak el az I. r. vádlottnak a 

támogatási kérelem elkészítésért, szóban megállapodtak abban is, hogy amennyiben a 

támogatási kérelem eredményes lesz, úgy 3% sikerdíjat fizetnek. 5 pályázat került 

benyújtásra, amelyből 3 pályázatot fogadtak el és utaltak ki egyenként 10.693.440,- Ft-ot. 

A 2015-ben ismételten kiírt pályázatra a korábbiaknak megfelelően az I.r. és a II.r. vádlott 

összesen 34 pályázatot nyújtott be, amelyek közül egyet bíráltak el kedvezően, 25-t 

elutasítottak, míg 8-t – miután a vádlottak tudomására jutott a pályázatok 

felülvizsgálatának elrendelése – visszavontak.  

Az I. r. és a II. r. vádlott 2012., 2014 és 2015. évben 107.449.036,- Ft összegű vagyoni 

hátrányt okozott az állami költségvetésnek, melyből a III.r. vádlott 11.395.276,- Ft-ot 

megtérített. Szándékuk további 295.565.040,- Ft összegű vagyoni hátrány okozására 

irányult. A IV. r. vádlott 10.522.800,- Ft összegű vagyoni hátrány okozásában működött 

közre. 

Az I. r. vádlott a 2015. augusztus és december közötti időszakban különböző személyeknek 

tett ígéretet a Mezőgazdasági- és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt támogatási pályázatok 

gyors elkészítésére. Az I. r. vádlott a sértetteknek valótlanul azt állította, hogy a 

pályázatokat egy kaposvári személy készíti el. Az I. r. vádlott a sértettektől átvette a 

pályázatok elkészítésére szánt pénzösszegeket, azonban a pályázatok elkészítése és 

benyújtása nem állt szándékában, teljesítési szándéka és képessége tekintetében a 

sértetteket tévedésbe ejtette és ezáltal rendszeres haszonszerzésre törekedve kárt okozott. 

A Kaposvári Törvényszék az I.r. vádlottat társtettesként elkövetett költségvetési csalás 

bűntettében, 46 rb. társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében, 39 rb. 

társtettesként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében, 

8 rb. nagyobb kárt okozó csalás bűntettében, 7 rb. kisebb kárt okozó csalás bűntettében és 



folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében mondta ki bűnösnek, ezért 5 év börtönre és 5 

év közügyektől eltiltásra ítélte.  

A II.r. vádlott bűnösségét a törvényszék társtettesként elkövetett költségvetési csalás 

bűntettében, 46 rb. társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettében és 39 rb. 

társtettesként folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében 

állapította meg, ezért őt 4 év börtönre, 4 év közügyektől eltiltásra és 250 napi tétel 

pénzbüntetésre (1.000.000 Ft) ítélte. 

A bíróság az I. r. vádlottal szemben 14.050.000,- Ft összegű, míg a II. r. vádlottal szemben 

12.350.000,- Ft összegű vagyonelkobzást rendelt el. 

A bíróság társtettesként elkövetett költségvetési csalás bűntette és közokirat-hamisítás 

bűntette miatt a III.r. vádlottat 250 napit tétel pénzbüntetésre (1.000.000Ft), míg a IV.r. 

vádlottat 1 év szabadságvesztésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. 

Az ítélet ellen az ügyész, valamint a vádlottak és védőik is fellebbezést jelentettek be. 

Információ: Hornokné dr. Décsei Katalin  

sajtótitkár 

30/6315053 

sajto@pitb.birosag.hu 
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