PÉCSI ÍTÉLŐTÁBLA
2021.06.07.-2021.06.11.
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!

2021.06.08.
Pécsi Ítélőtábla
Bf.I.36/2020.
emberölés bűntette

2021. június 8.
9 óra

nyilvános ülés

I. emelet 12. számú tárgyalóterem (távmeghallgatás)
A vádlott (55 éves, büntetlen előéletű, személyiségzavarban szenvedő, zala megyei férfi)
1998-ban létesített élettársi kapcsolatot a sértettel. Kezdetben a sértett lakásában éltek, de
fokozatosan eladósodtak és arra kényszerültek, hogy az ingatlant eladják és lakást
béreljenek. Anyagi gondjaik ezzel sem oldódtak meg, a lakás közüzemi díjait a
bérbeadónak nem tudták fizetni, nagyobb összegű tartozást halmoztak fel. 2019. év végén
a bérbeadók figyelmeztették a vádlottat arra, ha tartozását nem fizeti meg, el kell hagyniuk
a lakást.
2020. január 4-én reggel a vádlott és élettársa kávézás közben arról beszéltek, hogy a lakás
tulajdonosainak a tartozást a következő napi határidő lejártával nem tudják kifizetni,
máshova nem tudnak költözni, az utcára egyikük sem akar kerülni. Kilátástalan
élethelyzetük miatt felmerült bennük, hogy közösen véget vetnek életüknek, a vádlott
megöli a sértettet, végez a kutyájukkal, majd azután önmagával is. A közös öngyilkosság
részleteiről, végrehajtási módjáról pontosabban, részletesebben nem beszéltek.
Reggel 8 óra körül a vádlott megsétáltatta a ház környékén a kutyájukat, 9 óra körül
érkezett vissza a lakásba. Itt egy műanyag borítású távközlési vezetékből hurkot formált,
majd azt a neki háttal álló – a vádlott cselekményét így egyáltalán nem észlelő – sértett
nyakába akasztotta, szorosan meghúzta és azt három-négy percig húzva tartotta mindaddig,
amíg a sértett életét nem vesztette. A sértett holttestét ezután a lakás nappalijában lévő
ágyra fektette, nyakáról a vezetéket leemelte és azt a kistermetű kutyájuk nyakán
áthurkolta, a nyakán megszorította, a nyakában lévő vezetéknél fogva a lakás folyosójára
vitte és addig fojtotta, amíg el nem pusztult. A kutya tetemét a vádlott a sértett holtteste
mellé helyezte. Élettársa és a kutya megölését követően elhagyta a lakást, órákon át a város
utcáin bolyongott, majd 11 óra 30 perc körül a rendőrkapitányságra ment és bejelentette a
sértett halálát.
A vádlott a bűnösségét az előkészítő ülésen elismerte, a tárgyalásról lemondott. A fenti
tényállás alapján a Zalaegerszegi Törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat emberölés
bűntettében, ezért 12 év börtönre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Információ:

A törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője enyhítés érdekében jelentett be fellebbezést.
Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto@pitb.birosag.hu

Pécsi Ítélőtábla
Bf.I.20/2021.
kábítószer-kereskedelem bűntette

2021. június 8.
14 óra 30 perc

nyilvános ülés

I. emelet 12. számú tárgyalóterem (távmeghallgatás)
2017-ben az I.r. vádlott pécsi lakásán más ügyben tartott házkutatás során a NAV
nyomozói kábítószerhez hasonló anyagot találtak. Értesítették a rendőrséget, akik többfajta
kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Az I.r. vádlott a lefoglalást megelőzően maga is
fogyasztott kábítószert és kereskedett is azzal. A lefoglalást követően büntetőeljárás indult,
ennek ellenére az I.r. vádlott tovább árulta az általa újonnan beszerzett kábítószert,
marihuánát, extasyt és speedet.
Az I.r. vádlott és a II.r. vádlott jó ismerősök voltak. 2018. júliusában az I.r. vádlott azzal
kereste fel a II.r. vádlottat, hogy engedje meg, hogy az általa vásárolt kábítószert a
lakásában elrejthesse. A II.r. vádlott abban a feltevésben, hogy a tárolásért pénzt kap,
beleegyezett a kérésbe. A II.r. vádlottnál elhelyezett kábítószerből az I.r. vádlott több
személynek is értékesített, mielőtt 2018. július 18-án rendőri akció során házkutatást
tartottak mind az I.r., mint a II.r. vádlott lakásán.
Az I.r. vádlottól a két házkutatás során lefoglalt kábítószerek összes tiszta hatóanyag
tartalma a jelentős mennyiség alsó határának mintegy 938,1 %-a, míg a II.r. vádlott
lakásában lefoglalt kábítószerek tiszta hatóanyag tartalma a jelentős mennyiség alsó
határának 877,5%-a volt.
A Pécsi Törvényszék az I.vádlott bűnösségét jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntettében állapította meg, ezért őt 9 év szabadságvesztésre
(fegyház) és 9 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint közel 800 ezer forint
vagyonelkobzást rendelt el. A II.r. vádlottat bűnsegédként, jelentős mennyiségű
kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 5 év szabadságvesztésre
(fegyház) és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte.
Az ítélet ellen az ügyész a vádlottak terhére súlyosításért, míg a vádlottak és védőik eltérő
minősítés és enyhítés iránt jelentettek be fellebbezést.
Információ:

Hornokné dr. Décsei Katalin
sajtótitkár
30/6315053
sajto@pitb.birosag.hu

