
Fővárosi Törvényszék
2018. 04.09-13.

2018. 04. 09.

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság  fsz. 12.

2.B.876/2014 N. T. A. + 24 fő embercsempészés
bűntette

2018.04.09. 9:00

Az ügy lényege: 
A  vádirat  szerint  N.T.A.  I.  rendű  vádlott  2009-ben  elhatározta,  hogy
kihasználva a Magyarországon élő vietnami származású személyek közötti
ismertségét  és  kialakult  gazdasági  kapcsolatait,  anyagi  ellenszolgáltatás
fejében segítséget nyújt vietnami állampolgároknak a schengeni övezetbe
meg nem engedett módon történő belépéshez. „Munkatársai” segítségével
nagy számban kezdett el Magyarországon keresztül illegális bevándorlókat
Nyugat-Európába  juttatni,  a  bevándorlóknak  üzleti,  turista,  kivételes
esetben  egyszeri  tanulmányi  vízumot  szerzett.  A  beutazók  számára
munkaviszonyt  igazoló  vállalkozásokat  keresett  és  a  Magyarországon
elkészített  meghívóleveleket,  esetenként  programtervezeteket,
szállásfoglalásokat, repülőjegyeket a vízumigényléssel együtt nyújtotta be a
konzulátuson,  az  illegális  bevándorlókat  pedig  anyagi  ellenszolgáltatás
fejében  szállította  tovább  Nyugat-Európába.  Az  ügyben  az  ügyészség
összesen  15  terhelt  ellen  emelt  vádat,  az  I.  rendű  vádlott  ellen  többek
között  bűnszervezetben,  folytatólagosan  elkövetett  embercsempészés
bűntette miatt.
 
Megjegyzés  : 
Perbeszédek várhatóak. A következő tárgyalás április 10-én lesz.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. 93.

14.B. 1615/2017 P. L. G. emberölés kísérlete 2018.04.09. 9:00

Az ügy lényege:

A  Központi  Nyomozó Főügyészség  2017.  december  11-én emelt  vádat  az
ügyben, a vádirat két pontból áll. Az első vádirati pont a robbantásról szól,
ami  miatt  az  ügyészség  a  vádlottat  előre  kitervelten,  aljas  indokból,  több
ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének kísérletével,
illetve robbanóanyaggal és robbanószerrel visszaélés bűntettével vádolja. A
második vádirati  pont a robbantás után, október elején megírt és el  nem
küldött  levélről  szól,  amelyet  a  vádlottól  lefoglalt  laptopon találtak  meg a
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nyomozók.  Ebben  a  levélben  a  vádlott  kilátásba  helyezte,  hogy  további
robbantásokat  követ  el,  ha  a  Belügyminisztérium nem fizet  ki  számára 1
millió  eurót.  Emiatt  az  ügyészség terrorcselekmény  előkészületének  a
bűntettével is vádolja a terheltet. Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság
a  vádlottat  ítélje  fegyházban  végrehajtandó,  életfogytig  tartó
szabadságvesztésre. 

Megjegyzés: 
Bizonyítékok felolvasása várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 306. 

10.B.1072/2013  T. S. E. és 11 társa számítástechnikai
rendszer elleni bűntett

2018. 04.09. 9:00

Az ügy lényege:

A vád  szerint a vádlott és társai olyan nemzetközi  bűnszervezetet hoztak
létre,  amely  jogtalan  haszonszerzés  végett  labdarúgó  mérkőzések
eredményének manipulatív, jogellenes befolyásolására és ezen mérkőzések
eredményeire  történő  fogadásokra  szakosodott.  A  manipulációval
kapcsolatban  különféle  technikákat  alkalmaztak  és  további  ötleteteket,
technikákat  dolgoztak  ki.  Számítástechnikai  rendszer  ellen  jogtalan
haszonszerzés  végett  elkövetett  bűntett,  folytatólagosan  elkövetett
gazdálkodó  szervezet  tagjának  kötelessége  megszegésére  irányuló
vesztegetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.

Megjegyzés: 
A bizonyítási eljárás folytatódik.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 04. 10.

 Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság I. 108.

B.33/2017 O. F. I. kiskorú
veszélyeztetésének

bűntette

2018.04.10. 8:30

Az ügy lényege:
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A vádirat szerint O. F. I.  középiskolai tanár a diákokat sértő és megalázó,
többnyire  szexuális  tartalmú  megjegyzéseivel  és  cselekményeivel  a
nevelése  és  felügyelete  alatt  álló,  15-17  év  közötti  kiskorúak  erkölcsi  és
érzelmi  fejlődését  veszélyeztette.  A  vádirat  szerint  O.  F.  I.  a  tanár-diák
viszonyt  túllépve  több  alkalommal  tett  szexuális  tartalmú  és  célzatú
megjegyzéseket,  amivel  az  érintett  diákokat  megalázta,  illetve  számos
alkalommal  tett  a  diákok  bőrszínére  utalva  sértő  megjegyzéseket
diáktársaik előtt, sértve ezzel tanítványai emberi méltóságát. Az ügyészség a
vádlottat 22 rendbeli kiskorú veszélyeztetése bűntettével vádolja.

Megjegyzés: 
Tanúmeghallgatás várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság fsz. 12.

2.B.876/2014 N. T. A. + 24 fő embercsempészés
bűntette

2018.04.10. 9:00

Az ügy lényege: 
A  vádirat  szerint  N.T.A.  I.  rendű  vádlott  2009-ben  elhatározta,  hogy
kihasználva a Magyarországon élő vietnami származású személyek közötti
ismertségét  és  kialakult  gazdasági  kapcsolatait,  anyagi  ellenszolgáltatás
fejében segítséget nyújt vietnami állampolgároknak a schengeni övezetbe
meg nem engedett módon történő belépéshez. „Munkatársai” segítségével
nagy számban kezdett el Magyarországon keresztül illegális bevándorlókat
Nyugat-Európába  juttatni,  a  bevándorlóknak  üzleti,  turista,  kivételes
esetben  egyszeri  tanulmányi  vízumot  szerzett.  A  beutazók  számára
munkaviszonyt  igazoló  vállalkozásokat  keresett  és  a  Magyarországon
elkészített  meghívóleveleket,  esetenként  programtervezeteket,
szállásfoglalásokat, repülőjegyeket a vízumigényléssel együtt nyújtotta be a
konzulátuson,  az  illegális  bevándorlókat  pedig  anyagi  ellenszolgáltatás
fejében  szállította  tovább  Nyugat-Európába.  Az  ügyben  az  ügyészség
összesen  15  terhelt  ellen  emelt  vádat,  az  I.  rendű  vádlott  ellen  többek
között  bűnszervezetben,  folytatólagosan  elkövetett  embercsempészés
bűntette miatt.
 
Megjegyzés  : 
Határozathozatal várható.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék I. 22.

40.P.23675/2015 alperes: Nemzeti
Erőforrás Minisztérium

és társa
felperes: E. a H. H. Gy.

A.

személyiségi jog
megsértése

2018.04.10. 13:00

Az ügy lényege:

Az  E.  a  H.  H.  Gy.  A.  felperes  2009-ben  kelt  keresetében  azt  kérte  a
bíróságtól,  hogy  állapítsa  meg:  az  alperesek  fennálló  törvényi
kötelezettségük  elmulasztásával  fenntartják  a  cigány  gyerekek  iskola,
iskolaegység  és  osztályszintű  jogellenes  elkülönítését  a  nem  cigány
gyerekektől,  a  2003-2004-es  tanévtől.  A  felperes  továbbá  azt  kérte  a
bíróságtól, hogy kötelezze az I. rendű alperest ötvenmillió forint közérdekű
bírság  megfizetésére,  valamint  kötelezze  az  alpereseket  a  jogsértés
abbahagyására  és  a  jogsértő  helyzet  megszüntetésére  az  illetékes
államigazgatási  hivatalok  előtt  eljárások  megindításával,  munkaterv
előírásával és a költségvetési fedezet biztosításával.

Megjegyzés:
Határozathozatal várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék fsz. 30.

26.B.1693/2013 K. B. + 5 fő különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó
hűtlen kezelés bűntette

2018.04.10. 8:30

Az ügy lényege:

I., II., és III. rendű vádlottak a Magyar Posta Zrt.-nél míg a IV., V. és VI. rendű
vádlottak az ÁPV Zrt.-nél voltak alkalmazásban a vádbeli időszakban. 2006-
ban  a  Magyar  Posta  fővárosi  irányító  szervezete  két  saját  tulajdonú,  egy
bérelt  és  egy  ingyenesen használt  ingatlanban volt  elhelyezve.  A  társaság
igazgatósága tekintettel  a következő évben lejáró bérleti  szerződésre 2006
második felében az I.-III. rendű vádlottak közreműködésével, igazgatósági és
felügyelő bizottsági határozatokkal kialakította a társaság irodakoncepcióját.
Az  irodakoncepciókban,  illetve  előterjesztésekben  I.  -III.  rendű  vádlottak
megszegve vagyonkezelői kötelezettségüket nem reális költségeket tüntettek
fel. A Magyar Posta Zrt. Igazgatósága ezen koncepció alapján hozott döntést
az  ingatlanokról.  Később a vád szerint  az ÁPV Zrt.  részéről  a IV.-VI.  rendű
vádlottak  nem  valós  adatokat  tartalmazó  előterjesztést  készítettek,  mely
alapján  az  új  székház  bérlése  tűnt  a  leggazdaságosabb  megoldásnak.  Az
előterjesztés  alapján  hozott  az  ÁPV  Zrt.  igazgatósága  döntést,  azonban  a
tulajdon  eladása  és  a  bérelt  üzletvitel  a  Magyar  Posta  Zrt.  számára  a
leggazdaságtalanabb megoldás volt az összes lehetőség közül.
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A  vádlottakat  az  ügyészség  társtettesként  elkövetett  különösen  jelentős
vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolja.

Megjegyzés:
Ügyészi perbeszéd várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék fsz. 51.

15.B. 501/2016 V. P. és 4 társa különösen jelentős
értékre elkövetett

sikkasztás bűntette és
más bűncselekmények

2018.04.10. 8:30

Az ügy lényege:

A vádirat szerint V. P.  és társai egy brókerház működtetése során 2007-től
kezdődően  olyan  bűnszervezetet  hoztak  létre,  amelynek  keretében  az
ügyfelek befektetéseivel, értékpapírjaival részben sajátjukként rendelkeztek,
részben eltulajdonították azokat.  A Fővárosi  Főügyészség bűnszervezetben,
különösen  jelentős  értékre  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más
bűncselekmények miatt emelt vádat.

Megjegyzés:
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. 36.

4.B. 192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2018.04.10. 9:00

Az ügy lényege:

A Fővárosi Főügyészség T. Cs-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más  bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró
a vádlottak terhére.

Megjegyzés:
Informatikai szakértő meghallgatása várható. A következő tárgyalási nap 2018. 
április 12-én lesz.
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 04. 11.

Fővárosi Törvényszék fsz. 51.

19.B.710/2016 T. B. F. + 7 fő adócsalás bűntette 2018.04.11. 8:30

Az ügy lényege: 
A Fővárosi Főügyészség vádirata szerint a IV. rendű vádlott, a G., V. és . E.
szakmai vezetője, az I. rendű vádlott, a FKF Zrt. stratégiai és üzletfejlesztési
vezérigazgató-helyettese – egyben a MASZ alelnöke – valamint a VIII. rendű
vádlott a MASZ elnökhelyettese 2009 év végén megállapodtak abban, hogy
az  FKF  Zrt.  innovációs  járulék  felhasználására  vonatkozóan  fiktív
szerződéseket köt a IV. rendű vádlott vezetése alatt álló cégcsoport egyik
tagjával  és  a  fiktív  szerződések  alapján  elkészítendő  kutatási
tanulmányokért fizetett összeg egy részéből, a szintén a IV. rendű vádlott
érdekeltségébe  tartozó  gazdasági  társaságokon  keresztül  támogatják  a
Magyar  Atlétikai  Szövetséget.  A  vádirat  szerint  az  elkészült  tanulmányok
nem  feleltek  meg  a  kutatás-fejlesztési  céloknak,  innovációt  nem
tartalmaztak és olyan önálló, új fejlesztéseket sem, amelyeket az FKF Zrt.
tevékenysége során alkalmazhatott volna. Az FKF Zrt-nek emiatt 20 millió
forint vagyoni hátránya keletkezett. A II. rendű, a III. rendű, az V. rendű, a VI.
rendű és a VII. rendű vádlottak közül volt aki a szerződések megkötésében,
volt  aki  az azt megelőző egyeztetésekben,  a szerződések elkészítésében,
vagy a teljesítési igazolások kiállításában vett részt.
Az ügyészség az I., II., és III. rendű vádlottakat hűtlen kezelés bűntettével, a
IV., V., VI., VII. és a VIII. r. vádlottakat jelentős értékre elkövetett orgazdaság
bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : 
Tanúmeghallgatás várható.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 58.

6.B.761/2017 T. V. A. befolyással üzérkedés
bűntette

2018.04.11. 9:00

Az ügy lényege: 
A vádirat  szerint  a vádlott  az  A.  Kft.  önálló  képviseleti  joggal  rendelkező
képviselője  volt,  amikor  megismerkedett  a  C.  Kft.  vezető tanácsadójával,
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mely  cég  üzleti  kapcsolatba  került  az  Amerikai  Egyesült  Államokban
székhellyel  és  az  egész  világra  kiterjedő  gazdasági  érdekeltséggel
rendelkező B. Zrt-vel. A C. Kft. képviselője, a rendelkezésre álló információk
alapján megkérte a vádlottat,  hogy járjon annak utána,  hogy a kormány
hajlandó-e  stratégiai  megállapodást  kötni  a  B.  Zrt.-vel.  Egy  fogadáson a
vádlott  azt  állította  a  C.  Kft.  képviselőjének,  hogy  van  hajlandóság  a
stratégiai megállapodás megkötésére, amennyiben többek között a B. Zrt.
tervez társadalmilag hasznos munkahelyteremtő beruházást, sőt az étolaj
terméket terhelő ÁFA-t is jelentősen csökkenthetik,  amennyiben a B.  Zrt.
hamis  számlák  ellenében  fizet  2  milliárd  forintot.  A  vádlott  a  fentiek
közlésével  azt  a  hamis  látszatot  keltette,  hogy 2 milliárd forintot  többek
között  központi  államigazgatási  szervekben  vezető  beosztású  hivatalos
személyek  részére  jogtalan anyagi  előny nyújtására kell  fizetni.  A  C.  Kft.
képviselője egy találkozón egyeztetett a vádlott által  elmondottakról a B.
Zrt. képviselőjével, ahol a B. Zrt. képviselője a korrupciós cselekményekben
való részvételt  határozottan visszautasította,  aminek következtében a két
cég között az együttműködés megszakadt.
Az  ügyészség  a  vádlottat  vesztegetést  színlelve  elkövetett  befolyással
üzérkedés bűntettével vádolja. A Fővárosi Ítélőtábla a Fővárosi Törvényszék
elsőfokú  ítéletét  hatályon  kívül  helyezte,  és  új  eljárás  lefolytatására
utasította. 

Megjegyzés  : 
Tanúmeghallgatás várható.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 305.

6.B.22140/2015 S. L. + 23 fő vesztegetés bűntette 2018.04.11. 9:30

Az ügy lényege: 

A más ügyben előzetes letartóztatásban lévő K.  Z.  III.  rendű és  L.  M. IV.
rendű  vádlottakkal  kapcsolatban  álló  vádlottak  2012  második  felében
megállapodtak  egymással,  hogy  haszonszerzés  céljából  labdarúgó
mérkőzések  eredményeinek  jogellenes  befolyásolására  törekednek  úgy,
hogy  játékosoknak  és  játékvezetőknek  pénzt  ajánlva  befolyásolják  a
mérkőzéseket,  melyekre  Ázsiában  működő  online  fogadóirodáknál
fogadásokat kötnek. 
A vádiratban nevesített  – befolyásolt  – mérkőzések:  2013. március-május
között  lejátszott  magyar  bajnoki  labdarúgó mérkőzések,  valamint U19-es
magyar bajnoki mérkőzések.
 
Megjegyzés  : 
Hangfelvételek meghallgatása és perbeszéd is várható.
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Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. 79.

23.B.1711/2013 F. T. és 11 társa adócsalás bűntette 2018.04.11. 9:00

Az ügy lényege:

A vádirat  szerint  1995 és  2010 között  az I.  rendű vádlott több gazdasági
társaságból álló cégcsoportot alakított és működtettet, melyeknek gazdasági
vezetését  a  II.  rendű  vádlott  végezte.  A  cégcsoportban  a  névleges
tisztségviselők  az  I.  rendű  vádlott  családtagjai  rokonai  voltak,  akik  nem
rendelkeztek valós információval a cégek működéséről.  A III.  és IV.  rendű
vádlott  2005 és  2010 között  szintén  az  egész  ország területére  kiterjedő
fiktív számlák kiállítását végző bűnözői csoportot működtetett, melynek az
volt a célja, hogy tényleges gazdasági tevékenységet nem végző belföldi és
külföldi  gazdasági  társaságok  beiktatásával,  színlelt  szerződéssel  és  azt
alátámasztó valótlan tartalmú okiratokkal, jól prosperáló cégek adófizetési
kötelezettségeit jogosulatlanul csökkentsék, jutalék ellenében. Az ügyészség
az I. rendű vádlottat többek között 2 rendbeli adóbevételt különösen nagy
mértékben  csökkentő,  közvetett  tettesként  folytatólagosan  elkövetett
adócsalás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja.  Az ügynek 12
vádlottja van.

Megjegyzés:
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2018. 04. 12.

 Fővárosi Törvényszék II. 59.

20.Fk.775/2017 Sz. L. Sz. és társa hivatalos személy
sérelmére hivatalos

eljárása alatt elkövetett
emberölés bűntettének

kísérlete és más bcs.

2018.04.12. 9:00

Az ügy lényege:

A  vádirat  szerint  Sz.  L.  Sz.  vádlott  2016 márciusában a  IX.  kerület  Ferenc
körúton felfigyelt az egyik ismerősével beszélgető sértettre, akinek korábban
nézeteltérése volt a vádlott családjával.  A vádlott megszólította a sértettet,
hogy  beszélni  szeretne  vele,  aki  azonban  elküldte  azzal,  hogy  a  jelenleg
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folytatott beszélgetését  szeretné befejezni.  Később a vádlott visszalépett a
sértetthez, aki ezzel nem törődve tovább beszélgetett. Erre a vádlott a nála
lévő 6,5 cm pengehosszúságú késsel a sértett nyaka felé szúrt, aki hátrálni
kezdett, majd elszaladt. A vádlott utána futott és mikor utolérte hátba szúrta.
Erre a sértett szembefordult a vádlottal, aki ekkor a sértettet hason szúrta. A
sértett  a  szúrások  következtében  életveszélyes  sérüléseket  szenvedett.  Az
eljárás  eredetileg  életveszélyt  okozó  testi  sértés  bűntette  miatt  indult,
azonban  a  tárgyaláson  jelenlévő  ügyész  a  vádat  később  emberölés
bűntettének kísérletére módosította.
Ehhez a büntetőügyhöz 2017 decemberében egyesítették az alábbi ügyet.
A vádirat szerint Sz. L. Sz. I. r. vádlott és féltestvére Sz. B. R. II. r. vádlott 2017
áprilisában  előzetes  letartóztatásban  voltak  és  kérésükre  közös  kétfős
zárkában  helyezték  el  őket  az  egyik  Fővárosi  Büntetés-végrehajtási
Intézetben. Az I.  r.  vádlott a zárkában lévő villanykapcsolót megrongálva a
vezetékeket  kitépte  a  falból  és  a  vezetékvégeket  a  befelé  nyíló  zárkaajtó
útjába  irányítva  úgy  helyezte  el,  hogy  az  az  ajtó  benyitása  esetén
érintkezzenek a fémajtóra szerelt ún. szigonyzár fém nyelvével. A két vádlott –
tudva,  hogy  a  zárkában  lévő  kamerán  keresztül  tevékenységüket  a  bv.
személyzete figyeli – filctollal összefirkálták a zárka falát, kitépett könyvlapot
ragasztottak rá, megvágták az ujjukat és a könyvlapot, valamint a falat vérrel
összekenték.  A  vádlottak  tevékenységét  észlelve  a  bv.  körletfelügyelői
ellenőrzésre  indultak  a  vádlottak  zárkájához.  Az  egyik  körletfelügyelő
kinyitotta a zárka ajtaját és a gumitalpú cipőjével tolta be a fém zárkaajtót. Az
ajtó  kinyitásakor  a  szigonyzár  fém  nyelve  érintkezésbe  lépett  az  útjába
helyezett 230 V feszültség alatt lévő villanykapcsoló vezetékével, így az ajtó
villamos feszültség alá került. Az ekkor létrejött áramütés alkalmas volt az élet
kioltására. Az áramütés kizárólag azért nem következett be, mert a bv. őr nem
kézzel,  hanem  lábbal  érintette  az  ajtót.  Az  ügyészség  az  I.  r.  vádlottat
hivatalos  személy  sérelmére  hivatalos  eljárása  alatt  elkövetett  emberölés
bűntettének kísérletével vádolja, melyet a II. r. vádlott bűnsegédként követett
el.

Megjegyzés:
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. 36.

4.B. 192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2018.04.12. 9:00

Az ügy lényege:

A Fővárosi Főügyészség T. Cs-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más  bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró
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a vádlottak terhére.

Megjegyzés:
Tanúvallomások felolvasása várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék Varsányi Irén u. 40-44., III. 316.

12.G.43385/2017 Felperes: M. C. Kft. 
Alperes: Budapest

Főváros
Önkormányzata

szerződés
érvénytelensége

2018.04.12. 15:00

Az ügy lényege:

A  peres  felek  2006-ban  szerződést  kötöttek  utcabútorok  telepítésére,
üzemeltetésére, hasznosítására és karbantartására. A szerződést az alperes
2015  októberében  felmondta.  A  felperes  2015  novemberében  kérte  a
bíróságtól  a  felmondó  jognyilatkozat  érvénytelenségének,  valamint  annak
megállapítását,  hogy  továbbra  is  fennáll  a  szerződés  szerinti  közterület
használati jogosultsága.
A felperes 2016 januárjában benyújtott keresetében elsődlegesen azt kérte,
hogy a felek között érvénytelenség megállapítása iránt már folyamatban lévő
per jogerős befejezéséig tiltsa el a bíróság az alperest attól, hogy a felperes
tulajdonát  képező  közterületi  hirdetőoszlopokat  elbontassa.  Ennek
elutasítása esetére másodlagosan mintegy 580 millió forint biztosíték adására
kérte kötelezni az alperest. A bíróság egyesítette a két ügyet. 
A Fővárosi Törvényszék 2016. szeptember 15-én elsőfokú ítéletet hirdetett,
melyben  megállapította,  hogy  a  2015.  október  22-én  kelt,  a  felek  között
fennálló szerződésre vonatkozó felmondó nyilatkozat hatálytalan.
A másodfokon eljáró Debreceni Ítélőtábla az elsőfokú ítéletet helybenhagyta,
azonban az  ügy  felülvizsgálati  kérelem folytán a  Kúriára  került.  A  Kúria  a
felmondás  érvénytelenségének  tekintetében  az  elsőfokú  ítéletet  hatályon
kívül helyezte és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására kötelezte.

Megjegyzés:
Határozathozatal várható.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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2018. 04. 13.

Fővárosi Törvényszék II. 58.

6.B.1450/2017 J. B. több emberen
elkövetett emberölés

bűntette

2018.04.13. 9:00

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint a vádlott 2016. december 16-án megjelent a testvére –
aki az egyik sértett – házának udvarán, hogy a gyerekeinek felügyelete
miatt  elhívja  magához  az  unokahúgát.  Amikor  a  sértett  meglátta  a
vádlottat  az  udvarban -  mivel  néhány héttel  korábban konfliktus  volt
közöttük – kölcsönösen szidalmazni és lökdösni kezdték egymást.
A  házban  tartózkodó  rokonuk  észlelve  a  veszekedést  kiment  és
szétválasztotta őket. A vádlott ezt követően távozott. A sértett azonban
utána ment és a veszekedés tovább folytatódott, később verekedéssé
fajult.  Az  iskolából  hazafelé  tartó  rokonuk  –  aki  a  másik  sértett  –
megpróbálta  szétválasztani  őket,  de  nem  sikerült  neki.  Mikor  a
sértettnél tartózkodó rokon értesült a vita folytatódásáról, utánuk ment
és  szétválasztotta  őket.  Ekkor  a  vádlott  a  nála  lévő  6  cm
pengehosszúságú zsebkéssel 5 alkalommal megszúrta a testvérét, egy
alkalommal pedig az iskolából hazafelé tartó másik rokonát.
A  sértettek  a  szúrások  következtében  életveszélyes  sérüléseket
szenvedtek.
Az  ügyészség  a  vádlottat,  mint  különös  visszaesőt,  több  emberen
elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja.

Megjegyzés  : 
A bizonyítási eljárás folytatódik.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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