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Fővárosi Törvényszék 

2019.06.17. - 2019.06.21. 
 

 
2019.06.17. 

 
Fővárosi Törvényszék II. 36. 

4.B. 192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2019.06.17. 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: 
A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
2019.06.18. 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 32. 

8.B.149/2017 L. P. V. + 2 fő hűtlen kezelés 

bűntette 

2019.06.18. 9:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és a II. rendű vádlott a MALÉV Zrt. 

vezérigazgatói, igazgatósági tagjai voltak, így felelősek a MALÉV Zrt. 

érdekeinek minden törvényes eszközzel való érvényesítéséért és 

védelméért. Anélkül, hogy az operatív irányításban részt vevő vezetők 

tudomással bírtak volna bizonyos projektekről, a vádlottak a vagyonkezelői 

kötelességeikre vonatkozó szabályokat megszegve három olyan tanácsadói 

szerződés megkötésében vettek részt, amelyek kapcsán a Malév Zrt. valótlan 

tartalmú teljesítési igazolások alapján, tényleges teljesítés hiányában fizette 

ki a szerződésekben foglalt ellenszolgáltatások összegét. 

Ezen büntetőügyhöz egyesítettek egy másik ügyet is, amelynek vádirata 

szerint az új ügy vádlottja a MALÉV Zrt. igazgatósági elnökeként – a 

vagyonkezelői kötelességeire vonatkozó szabályokat megszegve – utasította 

a másik két vádlottat a fent említett tanácsadói szerződések megkötésében 

és lebonyolításában való közreműködésre. 

Az ügyészség a második ügy vádlottját különösen jelentős vagyoni hátrányt 

okozó, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettével, mint felbujtót 
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vádolja. 

 

Megjegyzés: 
Tanúmeghallgatások várhatók. 

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 2019.06.18. 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: 

A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
Fővárosi Törvényszék fsz. 30. 

26.B.1014/2018 T. Zs. + 1 fő hűtlen kezelés bűntette 2019.06.18. 8:30 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlottak értékbecslőként dolgoztak és hosszú időre 

visszanyúló munkakapcsolat fűzte őket Terézváros Önkormányzatához. A 

vádbeli időszakban az Önkormányzat polgármestere és a vagyonügyekért 

felelős alpolgármestere a vagyonkezelési szabályok megsértésével, az egyes 

ingatlanok értéken alul történő elidegenítésére vonatkozó javaslatok 

előterjesztésével, majd a képviselő-testületi döntés során támogató 

szavazatukkal az ingatlanértékesítéseknél vagyoni hátrányt okoztak az 

Önkormányzatnak, amely cselekményükhöz igénybe vették a vádlottak 

segítségét. A vádlottak szakmailag hibás, és ebből következően az érintett 

ingatlanok forgalmi értékét aránytalanul alacsonyan megállapító 

értékbecsléseket készítettek. 

Az ügyészség a vádlottakat bűnsegédként elkövetett különösen jelentős 

vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: 



 

3 

A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
2019.06.19. 

 

Fővárosi Törvényszék II., Fő utca 70-78. 

41.Kb.55/2017 G. E. és társai előnyért hivatali 

helyzetével egyébként 

visszaélve üzletszerűen 

elkövetett hivatali 

vesztegetés 

elfogadásának 

bűntette és más bcs. 

2019.06.19. 9:00 

Az ügy lényege: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Záhony 

Határrendészeti Kirendeltsége végzi a magyar-ukrán határon a zöldhatár 

őrzését, valamint közúton és vasúton a személy- és teherforgalom 

ellenőrzését. A vádirat szerint az útlevélkezelői szolgálatot teljesítő 

vádlottak plusz jövedelemszerző forrásként tekintettek szolgálati 

tevékenységükre, rendszeresen kértek, illetve fogadtak el szabálysértést 

elkövető külföldi állampolgároktól pénzt a határátlépés során. Ezek a 

külföldi állampolgárok például útiokmány, illetve vízum időbeli 

érvényességének lejárta, valamint túltartózkodás esetén 50-től 400 euróig 

terjedő összeget, túlsúlyos gépjármű esetén pedig 20-tól 50 euróig terjedő 

összeget fizettek a vádlottaknak. Az így megszerzett pénzt az útlevélkezelői 

szolgálatban lévő vádlottak esetenként egymás között, illetve esetenként a 

más szolgálati feladatot ellátó vádlott társaikkal is megosztották, valamint 

a határátkelőhelyen ügyeletesi szolgálatot teljesítő vádlott társaiknak is 

juttattak részesedést. 

Az ügyészség a vádlottakat többek között előnyért hivatali helyzetével 

visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: 
Perbeszédek folytatódnak. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
Fővárosi Törvényszék 

10.B.1072/2013 

 

 T. S. E. és 11 társa számítástechnikai 

rendszer elleni bűntett 

 

 

2019.06.19. 8:30 
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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 ötleteket, 

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 

 
2019.06.20. 

 
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság fsz. 29. 

12.B.838/2016 K. G. Gy. halált okozó járművezetés 

ittas állapotban bűntette 

2019.06.20. 13:00 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint a vádlott 2015. február 7-én éjszaka, derült időben, aszfalt 

burkolatú úton, ittas állapotban, érvényes vezetői engedély nélkül vezetett az 

Üllői úton, majd a Mikszáth Kálmán utca kereszteződésénél balra kívánt 

kanyarodni. Ugyanebben a pillanatban szemből érkezett a kereszteződésbe 

megkülönböztető jelzést még nem használó, de látható helyzetű rendőr 

gépjármű 136-139 km/óra sebességgel. A vádlott a kanyar ívét levágva 

megkezdte a szabálytalan balra kanyarodást, amely miatt ütközött a 

rendőrségi gépjárművel, majd ennek hatására az érkező autó merőlegesen 

tovább sodródva egy szemből érkező, harmadik autónak ütközött. A vádlott a 

baleset észlelése után anélkül, hogy segítséget nyújtott volna, tovább haladt. 

A rendőrségi gépjármű sofőrje és utasa a helyszínen életét vesztette, a 

harmadik gépjármű sofőrje és utasa 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. Az ügyészség a vádlottat halált okozó ittas állapotban elkövetett 

járművezetés bűntettével, és a vészhelyzetet előidéző általi segítségnyújtás 

elmulasztásának bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: 

Iratismertetés és perbeszédek várhatók. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
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Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 296. 

14.B.12031/2019 S. Á. robbanóanyaggal 

(robbantószerrel) visszaélés 

bűntette 

2019.06.20. 13:00 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlott 2017 júliusában elhatározta, hogy robbanóanyagot 

fog előállítani, ezért az ehhez szükséges anyagokat nagyobb mennyiségben 

beszerezte, majd otthonában folyamatosan kísérletezett ezekkel az 

anyagokkal, amelynek eredményeképp sikerült TATP-t (triaceton-triperoxid) 

és DADP-t (diaceton-triperoxid) előállítania. Mindkét vegyület 

robbanóanyagnak minősül. A vádlott az 50-70 gramm tömegű TATP-t, illetve 

DADP-t is tartalmazó vegyületet műanyag palackba töltötte, majd egy erdős 

területen egy fa tövében kiöntötte. A TATP és a DADP robbanóanyag 

reakciókészsége kiszámíthatatlan, megbízhatatlansága és veszélyessége 

miatt még engedéllyel sem állítható elő. 

A vádlott által előállított robbanóanyag az emberi élet kioltására alkalmas, 

felrobbantása esetén 3-5 méter sugarú körben okozott volna súlyos, 

maradandó sérüléseket. A robbanás közvetlen környezetében lévő 

anyagokból leváló ún. másodlagos repeszek, esetlegesen közvetetten 

életveszélyes, akár halált okozó sérüléseket is okozhattak volna. 

Az ügyészség a vádlottat mint különös visszaesőt robbanóanyaggal vagy 

robbantószerrel visszaélés bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: 

A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, 1036 Lajos utca 48-66., fsz. 1. 

10.B.1499/2014 S. I. L. erőszakos közösülés 

bűntette és más bcs. 

2019.06.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

 

A vád szerint S. I. L. vádlott évek alatt több alkalommal, többféle módon 

bántalmazta feleségét, annak terhessége ideje alatt, majd később kiskorú 

gyermekük jelenlétében is. A külföldön tartózkodó házaspár kapcsolatuk 

megmentése céljából a vádlott javaslatára Bora Borára utazott. S. I. L. a 

szigetre érve ismét erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, a sértett és a 

közös gyermekük útlevelét elrejtette, így nem tudták elhagyni az országot. 

Ugyanakkor ott tartózkodásuk tovább folytatta a sértett bántalmazását 

közös kiskorú gyermekük előtt, a sértettel rendszeresen megalázó módon 

bánt. Az ügyészség a vádlottat többek között erőszakos közösülés 

bűntettével, személyi szabadság megsértésének bűntettével, kiskorú 

veszélyeztetésével és közokirattal visszaélés bűntettével vádolja. 
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Megjegyzés: 

A bizonyítási eljárás folytatódik. 

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 2019.06.20. 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: 
A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
2019.06.21. 

 
Fővárosi Törvényszék II. 58. 

10.B.1072/2013 

 

 T. S. E. és 11 társa számítástechnikai 

rendszer elleni bűntett 

 

 

2019.06.21. 8:30 

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 ötleteket, 

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. 
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 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 
06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 383. 

15.B.30757/2018 R. T. üzletszerű kerítés 

bűntette 

2019.06.21. 8:30 

Az ügy lényege: 

 

A vádirat szerint a vádlott rendszeres haszonszerzés céljából – külföldi 

férfiak ezirányú igénylése esetén – ismerősi köréből magyar nőket 

közvetített különböző külföldi helyszínekre. Az így beszervezett nők 

meghatározott díjat kaptak a megjelenésükért és szexuális szolgáltatás 

nyújtására való rendelkezésre állásukért. A szexuális szolgáltatásért a nők 

külön díjazásban is részesültek. A vádlott a közvetítésért a 

megrendelőktől, illetve a kiközvetített nőktől a rendelkezésre állás és a 

szolgáltatások díjának meghatározott százalékához jutott. 

Az ügyészség a vádlottat 4 rendbeli üzletszerűen, két esetben 

folytatólagosan elkövetett kerítés bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: 

Tanúmeghallgatások várhatók. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 


