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H. Gy. hűtlen kezelés
bűntette

2019.12.02. 8:30

Az ügy lényege:

A Fővárosi Főügyészség perújítási indítványában H. GY. vádlott büntetőjogi
felelősségét jogerősen megállapító és a szabadságvesztés büntetéssel sújtó
ítélet érvényre jutását indítványozta.

Megjegyzés  :
Tanúmeghallgatás várható.

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

2019.12.03.

 Pesti Központi Kerületi Bíróság, Fsz. 7.

3.B. 11966/2018 M. M. R. + 2 fő halálos közúti baleset
gondatlan okozása és

egyéb bűncselekmények

2019.12.03. 8:30

Az ügy lényege:

A vádirat szerint 2015 júniusában az I. és II. rendű vádlottak a Rákóczi út felől
a Károly körúton haladtak egy német rendszámú BMW típusú gépkocsival.
Menet közben megelőzték a versenykerékpárjával közlekedő sértettet úgy,
hogy az autó majdnem elsodorta  a kerékpárost.  A sértett,  hogy jelezze a
veszélyt,  bal  tenyerével  rácsapott  a  BMW  jobb  oldalára.  Ettől  kár  nem
keletkezett az autóban, de mind az I. rendű vádlott, mind pedig utasa, a II.
rendű vádlott észlelték az ütést.  Az I.  rendű vádlott dühében a sértett elé
autójával bevágva, őt fékezésre kényszerítette. Ezt követően az I. és II. rendű
vádlottak a sértettet szitkozódva testszerte bántalmazták, tarkóját és arcát
megütötték, lábát megrúgták.

Az  ügyészség  az  I.  és  II.  rendű vádlottakat  garázdasággal  és  könnyű  testi
sértéssel vádolja.

A  második  vádpont  szerint  2017  májusában  az  I.  rendű  vádlott  a
megengedett  50  km/h-t  jelentősen  meghaladó sebességgel  közlekedett  a
Budapest XIII. kerületi Dózsa György út belső sávjában a Kassák Lajos utcai
kereszteződés  felé  azzal  a  szándékkal,  hogy  ott  elsőbbségi  helyzetben
egyenesen  haladjon  tovább a  Hősök  tere  irányába.  A  kereszteződésnél  a
Vágány  utca  felől  érkező  III.  rendű vádlott  a  forgalomirányító  lámpa zöld
jelzését követően a Dózsa György útról kívánt bekanyarodni balra a Kassák
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Lajos  utcába  úgy,  hogy  lendületes  gyorsítással  a  kanyar  szabályos  ívét
levágva mielőbb be tudja fejezni a manővert, így nem akadályozta volna a
szemközti sávokban egyenesen továbbhaladni kívánó járművek forgalmát. A
III.  rendű vádlott a kanyarodás megkezdése előtt nem észlelte az I.  rendű
vádlott által vezetett jármű gyors közeledését, folytatta a kanyarodást, így az
I.  rendű vádlott Mercedes típusú gépjárművével  – fékezése ellenére – kb.
125-130 km/h sebességgel nekiütközött a balra kb. 33-35 km/h sebességgel
kanyarodó személygépkocsinak.  Az  ütközés  következtében mindkét  jármű
felborult és felsodródott a járdára, az I. rendű vádlott haladási iránya szerinti
jobb oldali trolibusz megállóba, ahol három gyalogost ütöttek el.

A baleset következtében a III.  rendű vádlott által  vezetett jármű két utasa
életét vesztette,  a III.  rendű vádlott életveszélyesen megsérült.  Az I.  rendű
vádlott, valamint az elgázolt gyalogosok könnyű sérüléseket szenvedtek.

Az ügyészség az I. és III. rendű vádlottakat halálos közúti baleset gondatlan
okozásával vádolja.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 307.

17.B.20133/2019 L. R. R. + 1 csalás bűntette 2019.12.03. 8:30

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlottak ismeretlen társaikkal megállapodtak abban, hogy
időskorú sértettek sérelmére bűncselekményeket követnek el úgy, hogy a
vádlottak ismeretlen társai telefonon vezetékes telefonjukon az esti órákban
felhívják  a  sértetteket  és  valótlanul  azt  közlik,  hogy  a  hozzátartozójuk
balesetet okozott,  amelyben megsérült,  majd valamilyen általuk kitalált,  a
sértettek hozzátartozóját fenyegető hátrány elkerülése érdekében 500.000
forintot meghaladó, 5 millió forintot nem meghaladó pénzt kérnek tőlük. Ezt
követően a vádlottak magukat jellemzően rendőrnek vagy a hozzátartozójuk
barátjának kiadva megjelennek a sértettek lakóhelyén és átveszik a pénzt és
ékszereket.

Az  ügyészség  az  I.  rendű  vádlottat  4  rendbeli  nagyobb  kárt  okozó,
bűnszövetségben,  üzletszerűen,  a  bűncselekmény  felismerésére  vagy
elhárítására  idős  koránál  fogva  korlátozottan  képes  személy  sérelmére
elkövetett  csalás  bűntettével  vádolja,  mely  2  esetben  kísérleti  szakban
maradt.  A  II.  rendű  vádlottat  az  egyik  fenti  kísérleti  szakban  maradt
bűncselekmény elkövetésével vádolják.

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

Fővárosi Törvényszék fsz. 51.

31.B.925/2019 S. F. hivatali vesztegetés
bűntette

2019.12.03. 13:00

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  Fővárosi  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  Közép-pesti
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége hatósági ellenőrzést folytatott a vádlottal
szemben,  mivel  annak  lakóingatlanában  a  terhelt  nem  végeztette  el  az
égéstermék-elvezetőivel  kapcsolatban  a  kéményseprő-ipari  közszolgáltató
által  korábban  jelzett  szabálytalanságok  kijavítását.  A  vádlott  a  hatósági
ellenőrzés ügyintézőjének írt levelében kifogást emelt a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság  eljárásával  szemben  és  annak  érdekében,  hogy  az  eljárás
megszüntetéséhez  szükséges  hatósági  igazolások  hiányában  a  vele
szemben  lévő  eljárást  megszüntessék,  a  borítékban  elhelyezett  20.000
forintot. A vád szerint a terhelt célja az volt, hogy az ügyintézőt a számára
kedvező döntés meghozatala érdekében befolyásolja.
Az ügyészség a terheltet hivatali vesztegetés bűntettével vádolja.

Megjegyzés:
Előkészítő ülés.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 307.

17.B.20387/2019 M. P. + 1 fő közveszélyokozás
bűntette

2019.12.03. 13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlottak 2017 májusában teherautójukkal megjelentek
egy  IV.  kerületi  budapesti  üzemcsarnokban,  ahol  az  I.  rendű  vádlott
karbantartóként  dolgozott.  Az  üzemből  eltulajdonítottak  több  fémcsövet,
valamint  szögvasakat,  amelyeket  a  teherautóra  pakoltak.  Ezt  követően
kísérelték meg ellopni a csarnokban található gázóra előtti gáz csatlakozó
vezetéket  oly  módon,  hogy azt  egy flex-szel  átvágták.  Az  átvágott  csőből
éghető gáz kezdett szivárogni. A vádlottak, hogy megakadályozzák a további
gázszivárgást,  az  átvágott  csövet  szigetelőszalaggal  tekerték  be,  majd
értesítették a rendőrséget.
Az  ügyészség  a  vádlottakat  közveszélyokozás  bűntettével  és  dolog  elleni
erőszakkal elkövetett lopás vétségével vádolja. 

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 307.

7.B.20229/2017 H. J. + 3 fő csalás bűntette 2019.12.03. 8:30

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

2019.12.04.

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 369.

10.B.32089/2014. R. L. kerítés bűntette 2019.12.04. 8:30

Az ügy lényege:
A vád szerint R. L. I. rendű vádlott anyagi haszonszerzés céljából, 18. évnél
fiatalabb lányokat  közvetített ki, szexuális szolgáltatást igénylő férfiaknak.
Megállapodott  a  férfiakkal  a  szolgáltatás  időtartamáról  és  áráról,  az
esetek  egy  részében  a  szolgáltatás  tartalmáról  is,  majd  a  szexuális
szolgáltatást  követően  átvette  a  pénzt.  A  lányoknak  a  szexuális
szolgáltatásért kapott keresetük 20-25 %-át kellett átadniuk R. L. számára
„közvetítői  díjként”.  A  vádlottnak  tudomása  volt  a  lányok  életkoráról,
viszont  arra  kérte  őket,  hogy  ha  az  ügyfelek  az  életkoruk  felől
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érdeklődnek, akkor azt ne mondják el. R. L. ily módon a vádbeli esetben
több mint száz lányt közvetített ki. Az ügyészség egy másik vádpontban
azt  rója  P.  G.  II.  rendű vádlott  terhére,  hogy bemutatott  R.  L.  I.  rendű
vádlottnak  egy  14  éves  lányt,  akit  rábírt  a  „könnyű  pénzkereseti
lehetőségre” C. A. III.  rendű és Sz. Sz. IV. rendű vádlottak a vád szerint
annak ellenére folytattak szexuális tevékenységet az I. rendű vádlott által
közvetített lányokkal, hogy tudták róluk, azok még nem töltötték be a 18.
életévüket.
Az  ügyészség  R.  L.  I.  rendű  vádlottat  üzletszerűen  és  folytatólagosan
elkövetett,  18.  életévét  be  nem  töltött  személy  sérelmére  elkövetett
kerítés  bűntettével,  üzletszerűen  és  folytatólagosan  elkövetett
kitartottság bűntettével vádolja. P. G. II. rendű vádlott ellen bűnsegédként
18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett kerítés bűntette
miatt,  míg  C.  A.  III.  rendű  és  Sz.  Sz.  IV.  rendű  vádlottak  ellen
gyermekprostitúció kihasználása bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés  :
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

2019.12.05.

Budai Központi Kerületi Bíróság I. 101.

8.B.1640/2018 Ny. Gy-né különösen nagy kárt
okozó üzletszerűen

elkövetett csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2019.12.05. 9:00

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a vádlott 2007 nyarától 2015 augusztusáig megbízási
jogviszony keretein belül kapcsolatban állt egy Magyarországon is ismert
biztosítótársasággal,  illetve  annak  jogutódjával.  Megbízása  szerint
kizárólag életbiztosításokat értékesíthetett, befektetési tanácsadást nem
végezhetett  és  nem  ajánlhatott  egyik  befektetési  alapba  történő
közvetlen  befektetést  sem  a  megbízó  biztosítótársaság  nevében.  A
vádlott  azért,  hogy  jelentős  összeghez  jusson,  a  biztosítótársaság
ajánlatain  kívül  három  fajta  befektetési  lehetőséget  –  befektetési
alapokba történő befektetést, gépjármű befektetést, aranybefektetést –
is  kínált  ügyfeleinek.  Befektetési  alapokra,  részvényekre,  kötvényekre
történő hivatkozással magas hozamokat ígérő megbízási szerződéseket
kötött  a  sértettekkel,  amelyek  lényege  az  volt,  hogy  a  vádlottnak
készpénzben  átadott  tőke  összeget  a  sértettek  legalább  egy  évig  a
vádlott  kezelésében  hagyták,  aki  az  első  három hónapra  emelt  havi
hozamot ígért,  egy év elteltével  pedig legalább a tőke 36%-kal  növelt
összegét, amelyet a sértettek egy év eltelte után bármikor kivehetettek.
A  teljes  tőke  visszafizetésére  és  a  „hozamok  kifizetésére”  azonban
elenyésző esetben került sor, mivel a vádlott meggyőzte a sértetteket
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arról, hogy a tőke, valamint a hozamok benntartásával még magasabb
nyereségre  számíthatnak,  és  ennek  megerősítése  érdekében  a
sértettekkel  újabb  megbízási  szerződéseket  kötött,  vagy  felajánlotta
nekik  a  gépjármű  befektetési,  vagy  az  aranybefektetési  alapokba
történő  belépés  lehetőségét.  A  megbízási  szerződéseken  túl  átvételi
elismervényeket  is  kiállított,  amelyek  a  fenti  befektetési  formák
elindításához kapcsolódtak, mivel a befektetési lehetőségek valódiságát
ezen  okiratokkal  kívánta  igazolni.  Ezen  túl  több  esetben  szóban  is
megállapodott az ügyfelekkel. A vádlott a sértetteknek azt állította, hogy
az átvett összegeket a megbízó biztosítótársaságánál a saját neve alatt
vezetett számlára fizeti be, mert így a biztosító nem számol fel jutalékot,
és így tudja garantálni a magas hozamokat.
A  vádlott  által  kínált  befektetési  lehetőség  nem  létezett,  a  vádlott  a
kiemelt  hozamok  ígéretével  annak  érdekében  tévesztette  meg  a
sértetteket, hogy a pénzüket megszerezze.
Az  Ügyészség  a  vádlottat  többrendbeli,  különösen  nagy  kárt  okozó
üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és más bűncselekményekkel
vádolja.

Megjegyzés  :
Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

 Fővárosi Törvényszék fsz. 51.

31.B.968/2019 L. J. emberölés bűntette 2019.12.05. 9:00

Az ügy lényege:

A  vádirat  szerint  a  vádlott  gyakorlott  lövőnek  számított  és  érvényes
lőfegyver tartására vonatkozó engedéllyel rendelkezett.
A vádlott lánya megismerkedett egy férfival, akivel összeköltöztek abban
az  ingatlanban,  ahol  a  vádlott  is  élt.  A  két  család  viszonya  eleinte
harmonikus  volt,  azonban  a  vádlott  feleségének  halála  után  a  vádlott
viselkedése megváltozott: nem tartotta megfelelő párnak lánya élettársát
és megszakította a kapcsolatot a férfi családjával is. Ennek hatására a férfi
hazaköltözött és pár hónappal később a vádlott lánya is követte őt. 
A  vádlott  nem  tudta  elfogadni  a  lánya  döntését,  gyűlölte  a  lánya
élettársának családját és mivel őket hibáztatta azért, mert lánya elköltözött
tőle, ezért elhatározta, hogy egyiküket megöli.
A vádlott tudta, hogy a lánya élettársának anyja – aki óvónőként dolgozott
– reggel mikor és milyen útvonalon megy munkába, így 2018. november
21-én hajnalban a házuk közelében több célzott lövést adott le a sértettre,
aki ennek következtében életét vesztette.
Az  ügyészség  a  vádlottat  előre  kitervelten  elkövetett  emberölés
bűntettével vádolja.

Megjegyzés  :
A bizonyítási eljárás folytatódik.
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Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2019.12.06.

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 270.

10.B.31899/2016 Cs. S. csalás bűntette 2019.12.06. 12:00

Az ügy lényege:
A vád szerint Cs. S. vádlott 2013 és 2014 folyamán több, magas kockázati
fedezetű  élet-  és  balesetbiztosítási  szerződést  kötött  különböző  biztosító
társaságoknál  azért,  hogy  önmagának  egy  későbbi  időpontban  sérülést
okozva,  a  biztosítási  összegeket  felvehesse.  2014.  július  30-án  a  vezető
jegykezelő  indítási  jelzését  követően  szándékosan  bemászott  a
vasútállomásról éppen induló vonatszerelvény utolsó vagonjának az utolsó
tengelye elé, az induló vonat kerekei átmentek a lábán. Mindkét lába olyan
súlyosan roncsolódott,  hogy azokat  a  lábszár  középső és  distalis  harmad
határában  amputálni  kellett.  A  megrendezett  káresemény  után  a  vádlott
felesége 2014. augusztus 1-jén a biztosítóknak bejelentette a káreseményt. A
legtöbb  biztosító  csalás  gyanúja  miatt  nem  teljesítette  a  vádlottnak  a
kifizetést – a veszélyeztetett kárérték közel 1 milliárd forint.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék fsz. 18.

6.B.375/2019 K. G. E. + 2 fő rablás bűntette 2019.12.06. 9:00

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  az  I.  rendű  vádlott  2017  novemberében  1.920.000  forint
értékben bitcoint adott el a sértettnek, aki később jelezte, hogy szeretne még
tőle bitcoint vásárolni. Az I. rendű vádlott elhatározta, hogy akár erőszakkal
is, elveszi a sértett értékeit. Tervébe bevonta a II. és III. rendű vádlottakat.
A sértett és az I. rendű vádlott az eladás nyélbe ütése érdekében a vádlott
lakására tartott, amelynek címére a II. rendű és III. rendű vádlott – az I. rendű
vádlott  értesítése  alapján  –  is  megérkezett.  A  III.  rendű  vádlott  az  utcán
várakozva biztosította a bűncselekmény végrehajtását, míg a II. rendű vádlott
a  lépcsőházban  várta  a  sértettet  és  az  I.  rendű  vádlottat.  Amikor  azok
megérkeztek, az arcát kapucnival takaró II. rendű vádlott előugrott rejtekéből
és több alkalommal ököllel megütötte a sértett fejét, valamint megpróbálta
elvenni a nála lévő pénzzel teli táskát. A sértett azonban nem eresztette el a
táskáját, így a II. rendű vádlott egy késsel megfenyegette, hogy leszúrja, ha
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nem adja azt oda neki. A sértett erre a táskát elengedte, amellyel a II. rendű
vádlott a helyszínről távozott.
Az ügyészség a terhelteket jelentős értékre felfegyverkezve és csoportosan
elkövetett rablás bűntettével vádolja, amelyet az I. és a III. rendű vádlottak
bűnsegédként követtek el.
A vádhatóság az I.  rendű és a II.  rendű vádlottat kábítószer birtoklásának
vétségével  is  vádolja,  mivel  ismeretlenül  maradt  forrásból  –  az  I.  rendű
vádlott – kokaint és heroint, illetve – a II. rendű vádlott – marihuánát, kokaint
és Extasyt szereztek meg és fogyasztottak el, valamint az I. rendű vádlottnál
a házkutatás során heroinnal szennyezett tárgyakat találtak, míg a II. rendű
vádlottnál marihuánát foglaltak le.  Az általuk megszerzett és  elfogyasztott
kábítószer tiszta hatóanyag tartalma a csekély mennyiség felső határát nem
haladta meg.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék II.36.

21.Bf.12661/2018 N. T. A. + 24 fő embercsempészés
bűntette

2019.12.06. 9:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  az  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 ügy másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik.
 
Megjegyzés  :
A vádlottak az utolsó szó jogán nyilatkoznak.

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