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 Fővárosi Törvényszék fsz. 30.

26.B. 514/2015 F. Gy. és 23 társa különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen

kezelés bűntette

2018.10.29. 9:00

Az ügy lényege:

A vád szerint az F. Ö. T. az érintett önkormányzatok parkolási rendszerének
üzemeltetésére  kötött  szerződést  a  C.  P.  Kft.-vel,  amely  tevékenységébe
alvállalkozókat vont be, majd az üzemeltetés hatékonyabbá tétele címén az
alvállalkozók újabb alvállalkozókat vettek  igénybe.  A vádlottak a parkolás
-gazdálkodási  rendszer üzemeltetése során kiszervezett tevékenységekkel
és  megrendelt  szolgáltatásokkal  vagyoni  hátrányt  okoztak  a  gazdasági
társaságoknak.  Egyes  vádlottak  a  parkolóautomaták  takarítására,
útburkolati  jelek  felfestésére  adott  vállalkozói  szerződésekhez
kapcsolódóan  fiktív  számlázási  láncolatot  alakítottak  ki  az  adóalap
jogosulatlan csökkentése érdekében. Az ügyészség a vádlottakat különösen
nagy  vagyoni  hátrányt  okozó  hűtlen  kezelés  bűntettével  és  más
bűncselekményekkel vádolja.

Megjegyzés:
Tanúmeghallgatás várható.

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

2018. 10. 31.

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 296.

14.B.13459/2017 D. B. + 3 fő csoportosan elkövetett
garázdaság bűntette és

más bcs.

2018.10.31. 8:30

Az ügy lényege: 
A vádirat szerint 2015. július 12-én az egyik budapesti szórakozóhelyen
bulit tartottak, melyről a szervező – korábbi konfliktusuk miatt – az egyik
sértettet  kitiltotta  és  erről  a  portaszolgálatot  ellátó  vádlottakat  is
tájékoztatta. Az esemény helyszínén megjelent a két sértett a társaságával
és jelezték, hogy a bulira jöttek, de az I. rendű vádlott közölte velük, hogy a
szervező utasítása alapján nem mehetnek be, majd távozásra szólította fel
őket. Az egyik sértett és az I. rendű vádlott között ezt követően szóváltás
alakult  ki,  végül  azonban  a  sértett  tudomásul  vette  a  tényt,  hogy  a
szórakozóhelyre  nem mehet  be  és  a  gépkocsijához  indult.  A  II.  rendű
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vádlott ekkor a magánál tartott gáz-riasztófegyverrel több lövést adott le a
sértett  és  társasága  irányába.  A  sértettet  két  gumilövedék  eltalálta,
aminek következtében a földre esett. Ezt látva a III. és IV. rendű vádlottak
egy  a  közelben  parkoló  személygépkocsi  csomagtartójából  vascsöveket
vettek  magukhoz,  amelyekkel  több  alkalommal  megütötték  mindkét
sértettet. Az I. rendű vádlott hangosan buzdította, míg a II. rendű vádlott a
jelenlétével erősítette a III. rendű és IV. rendű vádlottak tevékenységét.
Bár  a  sértettek  sérülései  8  napon  belüliek  voltak,  figyelemmel  a
bántalmazás módjára és a támadott testtájékra, súlyosabb, akár 8 napon
túl gyógyuló sérülések kialakulásának reális esélyével is számolni lehetett.
Az ügyészség a vádlottakat többek között csoportosan és felfegyverkezve
elkövetett  garázdaság  bűntettével  és  súlyos  testi  sértés  bűntettének
kísérletével is vádolja.

Megjegyzés  : 
Első tárgyalási nap.

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