
Fővárosi Törvényszék
2018.09.17. - 2018.09.21.

2018. 09. 17.

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 307.

7.B.20229/2017 H. J. + 3 fő csalás bűntette 2018.09.17. 9:00

Az ügy lényege: 

A H. J. és bűntársai 2015 áprilisától 2016 januárjáig Budapest területén élő
idős női sértettektől csaltak ki pénzt és ékszereket. Módszerük az volt, hogy
kinézték  a  kizárólag  idős  nő  sértettek  nevét,  telefonszámát  és  címét  a
telefonkönyvből, ezt követően pedig felhívták őket. A vád szerint ha az idős
sértett  vette  fel  a  telefont,  egyikük  magát  a  sértett  unokájának  vagy
lányának  kiadva,  többnyire  eltorzított,  sírós  hangon  azt  mondta,  hogy
balesetet  okozott  vagy pénzt  kért  kölcsön az  araboktól,  és  ha nem fizet
rögtön,  akkor  bajba  kerül.  A  telefonáló  közölte  a  sértettel,  hogy  ne
telefonáljon  senkinek,  ő  maga  pedig  személyesen  nem  tud  a  pénzért
menni,  hanem  valamelyik  ismerősét  fogja  elküldeni  érte.  A  sértettek
minden esetben azt hitték, hogy az unokájukkal vagy lányukkal beszélnek
és  a  lakásban  található  összes  értéküket  legkésőbb  másnap  átadták  a
lakáshoz  érkező ismeretlen  személynek.  Az  ügyészség  a  bűncselekmény
felismerésére  idős  koránál  fogva korlátozottan képes  személy  sérelmére
elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat.

Megjegyzés  : 
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

2018. 09. 18.

 Fővárosi Törvényszék fsz. 51.

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

más bűncselekmények

2018.09.18. 8:30
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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  pedig  eltulajdonították  azokat.  A  Fővárosi  Főügyészség
bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztás, csalás és
más bűncselekmények miatt emelt vádat.

Megjegyzés:
A következő tárgyalási nap szeptember 20-án lesz.

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

Budai Központi Kerületi Bíróság 30-as tárgyalóterem

3.B.309/2014 H. T. hűtlen kezelés
bűntette

2018.09.18. 8:00

Az ügy lényege: 
A vád szerint a vádlott 2005 és 2007 között egy Kft.  ügyvezető igazgatói
feladatait látta el. A társaság a vádbeli időszakban kiemelten a közlekedés,
szállítás  és  szállítmányozás,  valamint  a  logisztika  területén  jelentkező
informatikai igények kielégítését végezte, biztosította a MÁV Zrt. részére. A
vádirat szerint a vádlott  vagyonkezelői kötelességének megszegésével
a  kft.  belső  szabályzatának  megsértésével  és  anyagi  forrás  hiányában
megkötött  megállapodással  -  100  millió  forintot  meghaladó  vagyoni
hátrányt  okozott  a  kft-nek,  ezért  az  ügyészség  különösen  nagy  vagyoni
hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének elkövetésével vádolja.

Megjegyzés  : 
A bizonyítási eljárás folytatódik. Megkezdődhetnek a perbeszédek is.

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

2018. 09. 19.

 Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78., I.

17.B.10/2018 P. R. különösen jelentős vagyoni hátrányt
okozó szerzői vagy szerzői joghoz
kapcsolódó jogok megsértésének

bűntette

2018.09.19. 8:30

Az ügy lényege:
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A  vádirat  szerint  a  vádlott  2009  augusztusától  2015  novemberéig  egy
weboldalt és egy ahhoz kapcsolódó FTP-szervert működtetett abból a célból,
hogy azon a szerzők és  jogtulajdonosok engedélye nélkül  szerzői  jog által
védett – zene, film és szoftver – alkotásokat tegyen a nyilvánosság számára
elérhetővé, anyagi ellenszolgáltatás ellenében.
A  vádlott  annak  érdekében,  hogy  személye  közvetlenül  ne  legyen
összefüggésbe  hozható a  jogellenes  cselekménnyel  és  az  abból  származó
haszonnal,  több  személyt  vett  rá  arra,  hogy  saját  nevében  bankszámlát
nyisson,  majd  a  számlanyitást  követően  a  banki  iratokat  és  a  számlához
hozzáférést biztosító bankkártyát adja át részére.
A  szerver  szolgáltatásainak  használatához  –  a  filmek,  zenék  és  szoftverek
letöltéséhez  –  a  felhasználóknak  a  weboldalon  megadott,  a  vádlott
rendelkezése alatt álló bankszámlaszámokra kellett befizetést teljesíteniük, a
szerzői  jogvédelem  alatt  álló  adattartalom  illegális  letöltése  a  havidíj
ellenében volt lehetséges a meghívott és regisztrált tagok számára. A vádlott
összesen legalább kb. 39 millió forint anyagi haszonra tett szert és több mint
1 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a jogellenes cselekmény által. 
Az ügyészség a vádlottat 1 rendbeli szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó
jogok különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó megsértésének bűntettével
vádolja.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság, III. 389. 

II/8 B.22421/2014 K. J. és 3 társa rablás bűntette 2018.09.19. 13:00

Az ügy lényege:

A vád szerint a vádlottak magukat a sértett rokonainak kiadva bejutottak a
sértett  budapesti,  VII.  kerületi  lakásába,  és  a  sértett  figyelmének
elterelésével  nagy  értékű  festményeket,  valamint  ékszereket  és
dísztárgyakat tulajdonítottak el a lakásából. Mindezek alapján az ügyészség
a  vádlottakat  jelentős  értékre  elkövetett  rablás  bűntettével  és  más
bűncselekmény elkövetésével vádolja.

Megjegyzés:
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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2018. 09. 20.

 Fővárosi Törvényszék fsz. 51.

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

más bűncselekmények

2018.09.20. 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  pedig  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

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, 103-as tárgyalóterem

3.B. 821/2017 B. S. és 7 társa bűnszervezetben, üzletszerűen,
jelentős értékre elkövetett

sikkasztást

2018.09.20. 8:30

Az ügy lényege:

A vádirat szerint az I.  és II.  rendű vádlott egy üzemanyagtöltő állomáson
dolgoztak  kútkezelőként,  ahol  munkájuk  során  üzemanyag-szállító
gépjárművek  sofőrjeivel  kerültek  kapcsolatba.  Miután  megszűnt  a
munkájuk,  az ismeretségi körükbe tartozó sofőrökkel együtt elhatározták,
hogy rendszeres haszonszerzés céljából jelentős mennyiségű üzemanyagot
fognak  eltulajdonítani  az  egyik  nagy  üzemanyag-forgalmazó  cégtől.  A
bűncselekménybe  bevont  gépjárművezetők  a  rájuk  bízott  üzemanyag
feltűnés  nélkül  eltulajdonítható  részét  egy  az  I.  és  II.  r.  vádlottal  előre
egyeztetett  helyre  szállították.  A  sofőrök  az  eltulajdonított  üzemanyagért
részesedést kaptak. 
Az I. és II. rendű vádlottak az így megszerzett üzemanyag egy részét saját
maguk értékesítették, az aktuális kiskereskedelmi árnál kedvezőbb áron. 
A  többi  vádlott  közül  néhányan  az  üzemanyag  rejtett  tárolásában  és
továbbértékesítésében segédkeztek, egyes vádlottak pedig a vevőkör tagjai
voltak, akik rendszeres vásárlásaik alkalmával tisztában voltak azzal, hogy az
üzemanyag bűncselekményből származik.
Az ügyészség a vádlottakat folytatólagosan, bűnszervezetben, üzletszerűen,
jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével és más bűncselekmények
elkövetésével vádolja.
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Megjegyzés:
A következő tárgyalási nap szeptember 21-én lesz. A bizonyítási eljárás 
folytatódik.

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

 Fővárosi Törvényszék I. 23.

28.P.22279/2017 alperes: N. M. A. az Á. és 2
társa

felperes: H. B. és É. Zrt.

jó hírnév
megsértése

2018.09.20. 8:30

Az ügy lényege:

A felperes azt kérte a bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy az I. rendű alperes
2006-ban  indított  töméses  hízlalás  elleni  nyilvános  nemzetközi  kampánya
során – amelynek célja a kacsa- és libatömés tilalmának elérése volt azon az
alapon,  hogy ez  a tevékenység az  alperes  szerint  állatkínzás –  a  felperest
sértő,  valótlan  tényeket  állító  és  híresztelő  kijelentéseivel  megsértette  a
felperes  jó  hírnevét  és  tiltsa  el  az  alpereseket  a  további  jogsértéstől.  A
felperes továbbá azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az I. rendű alperest 30
napon  keresztül,  változatlan  formában,  nyilvánosan  hozzáférhetővé  tett
írásbeli nyilatkozatban elégtétel adására, valamint kötelezze egyetemlegesen
az alpereseket vagyoni kártérítés megfizetésére.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

2018. 09. 21.

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.

22.B.22312/2017 T. K. P. ittas (bódult)
járművezetés bűntette

2018.09.21. 8:30

Az ügy lényege: 
A gyanúsított a vád szerint még 2016-ban személygépkocsival elgázolt egy
85 éves férfit Zuglóban, aki a baleset helyszínén meghalt. A terhelt a baleset
bekövetkezése  után  a  járművel  megállás  és  a  tőle  elvárható
segítségnyújtási  kötelezettség teljesítése,  valamint a rendőrség értesítése
nélkül  elhagyta  a  helyszínt.  Később  jelentkezett  telefonon  a
rendőrhatóságnál. 
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A  gyanúsított  jelenleg  nyomkövető  technikai  eszköz  alkalmazásával  házi
őrizetben van.

Megjegyzés  : 
Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság, 103-as tárgyalóterem

3.B. 821/2017 B. S. és 7 társa bűnszervezetben, üzletszerűen,
jelentős értékre elkövetett

sikkasztást

2018.09.21. 8:30

Az ügy lényege:

A vádirat szerint az I.  és II.  rendű vádlott egy üzemanyagtöltő állomáson
dolgoztak  kútkezelőként,  ahol  munkájuk  során  üzemanyag-szállító
gépjárművek  sofőrjeivel  kerültek  kapcsolatba.  Miután  megszűnt  a
munkájuk,  az ismeretségi körükbe tartozó sofőrökkel együtt elhatározták,
hogy rendszeres haszonszerzés céljából jelentős mennyiségű üzemanyagot
fognak  eltulajdonítani  az  egyik  nagy  üzemanyag-forgalmazó  cégtől.  A
bűncselekménybe  bevont  gépjárművezetők  a  rájuk  bízott  üzemanyag
feltűnés  nélkül  eltulajdonítható  részét  egy  az  I.  és  II.  r.  vádlottal  előre
egyeztetett  helyre  szállították.  A  sofőrök  az  eltulajdonított  üzemanyagért
részesedést kaptak. 
Az I. és II. rendű vádlottak az így megszerzett üzemanyag egy részét saját
maguk értékesítették, az aktuális kiskereskedelmi árnál kedvezőbb áron. 
A  többi  vádlott  közül  néhányan  az  üzemanyag  rejtett  tárolásában  és
továbbértékesítésében segédkeztek, egyes vádlottak pedig a vevőkör tagjai
voltak, akik rendszeres vásárlásaik alkalmával tisztában voltak azzal, hogy az
üzemanyag bűncselekményből származik.
Az ügyészség a vádlottakat folytatólagosan, bűnszervezetben, üzletszerűen,
jelentős értékre elkövetett sikkasztás bűntettével és más bűncselekmények
elkövetésével vádolja.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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