
Fővárosi Törvényszék
2020.07.06. - 2020.07.10.

2020.07.06.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. és 10 társa csalás bűntette 2020.07.06. 09:00

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 várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 1-jén 12:00 óráig

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

2020.07.07.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. és 10 társa csalás bűntette 2020.07.07. 09:00

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 várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 2-án 12:00 óráig

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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 Fővárosi Törvényszék földszint 30.

26.B. 514/2015

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

F. Gy. és 23 társa különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó hűtlen

kezelés bűntette

2020.07.07. 09:00

Az ügy lényege:

A vád szerint az F. Ö. T. az érintett önkormányzatok parkolási rendszerének
üzemeltetésére kötött  szerződést  a  C.  P.  Kft.-vel,  amely tevékenységében
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:
A bizonyítási eljárás várhatóan iratismertetéssel folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 2-án 12:00 óráig

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 51.

31.B.61/2020

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

V. Zs. K. és 2 társa kerítés bűntette 2020.07.07. 09:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  az  I.  rendű vádlott  2009 végén ismerkedett  meg a  II.
rendű és a III.  rendű vádlottal.  A vádlottak megállapodtak abban,  hogy
hosszabb időn keresztül úgy tesznek szert rendszeres jövedelemre, hogy a
III. rendű  vádlott által ismert és kipróbált svájci bordélyházba olyan nőket
fognak közvetíteni, illetve kijuttatni, akik anyagi ellenszolgáltatás fejében
közösülnek és fajtalankodnak a vendégekkel, a megszerzett prostituáltak
után a bordélyház által fizetett összegeket pedig egymás között felosztják.
A  vádirat  szerint  az  I.  és  II.  rendű  vádlottak  a  bordélyházban dolgozó
lányokat  később  rávették,  hogy  megszerzett  jövedelmüket  náluk
helyezzék  el.  Az  I.  rendű  vádlottnak  egy  idő  után  már  nem  is  állt
szándékában  a  pénz  visszafizetése,  célja  kizárólag  a  prostituáltak
pénzének megszerzése volt. Minderről azonban a vádlott-társainak nem
volt tudomása.
Az  ügyészség  az  I.  rendű vádlott  ellen  többek  között  megtévesztés  és
csalás  bűntette,  folytatólagosan  elkövetett  kerítés  bűntette,  valamint
folytatólagosan elkövetett üzletszerű kerítés bűntette miatt emelt vádat.
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Az  ügyészség  a  II.  rendű  vádlottat  mint  visszaesőt  többek  között
bűnsegédként,  megtévesztéssel  folytatólagosan  elkövetett  kerítés
bűntettével  vádolja,  míg  a  III.  rendű  vádlott  ellen  többek  között
bűnsegédként,  megtévesztéssel  folytatólagosan  elkövetett  kerítés
bűntette a vád.

Megjegyzés:
Áttétel miatt a bizonyítási eljárás megkezdése várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 2-án 12:00 óráig

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

2020.07.08.

Fővárosi Törvényszék Fő utca 

7.B.1214/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

F. J. kábítószer-
kereskedelem bűntette

2020.07.08. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott kapcsolatba került egy ír állampolgárral, aki
khat Tanzániából – légi úton és csomagküldeményekben – az Egyesült
Királyságba történő importjával és kereskedelmével foglalkozott. A khat
egy növény, amelynek hatóanyaga kábítószernek minősül.
Az  ír  állampolgár  azzal  bízta  meg  a  vádlottat,  hogy  a  Tanzániából
Budapestre – többek között „szárított zsálya” megjelöléssel – érkező khat
küldemények  vám-  és  egyéb  ügyintézését,  átcsomagolását,  illetve  az
Egyesült Királyságba szállítását szervezze meg és intézze. A vádlott 2015
júliusa és 2016 áprilisa között 6213 kg továbbértékesítésre szánt khatot
szállíttatott a szigetországba.

Az ügyészség a vádlottat  jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja.

Megjegyzés:
A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanú  meghallgatással  és  iratismertetéssel
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 3-án 12:00 óráig

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 383.

15.B.31478/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

N. A. hivatalos személy elleni
erőszak bűntette

2020.07.08. 10:00

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  terhelt  2018.  december  12-én  részt  vett  egy
tömegdemonstráción  a  Kossuth  téren,  ahol  a  Parlament  épületének
biztosítását  végző  rendőrök  felé  2  darab  tojást  dobott,  hogy  ezzel
akadályozza a jogszerű intézkedésüket.
Az  ügyészség  a  vádlottat  hivatalos  személy  elleni  erőszak  bűntettével
vádolja.

Megjegyzés:
A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  meghallgatásával,  iratismertetéssel
folytatódik.  A bizonyítási  eljárás  befejezésének esetén perbeszédek és  ítélet
várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 3-án 12:00 óráig

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7.

21.B.10053/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. J. és társa vasúti  közlekedés
tömegszerencsétlenséget
eredményező  gondatlan
veszélyeztetésének
vétsége  és  más
bűncselekmény

2020.07.08 13:00

Az ügy lényege:

Az  ügyészség  a  vádlottakat  vasúti  közlekedés  tömegszerencsétlenséget
eredményező gondatlan veszélyeztetésének,  valamint különösen nagy kárt
okozó  közérdekű  üzem  működése  gondatlan  megzavarásának  vétségével
vádolja (sic!) abban az eljárásban, amelynek tárgya a 2016 decemberi Pillangó
utcai metróbaleset.
A szerencsétlenség következtében az M2-es metróvonal forgalma hosszabb
ideig  szünetelt,  164  menet  kimaradt,  ezek  pótlására  45  darab  pótlóbuszt
kellett  beállítani.  A  forgalom  szünetelése  kb.  94  ezer  utast  érintett.  A
vádlottak  magatartásának  következtében  a  metróközlekedésben  jelentős
mértékű zavar keletkezett, amely egyben különösen nagy mértékű, összesen
158.409.455 forint kárt is eredményezett.

Megjegyzés:
Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 3-án 12:00 óráig
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 383.

15.B.31576/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

S. M. és társa testi sértés bűntette 2020.07.08 13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlottak 2018. szeptember 9-én hajnalban egy belvárosi bár hátsó
bejárata előtti járdán álltak. A későbbi sértett a vádlottak társaságában tartózkodó nő
figyelmét – annak karját megérintve – felhívta arra, hogy a táskája nyitva van. Ezt a
gesztust az I. rendű vádlott sérelmezte, egyúttal szóváltást kezdeményezett a sértettel,
melynek során egy  alkalommal  tenyérrel  arcon  ütötte  őt,  további  egy  alkalommal
pedig ököllel az arca felé ütött. Ez utóbbi azonban már nem találta el a sértettet. Ezt
követően a II. rendű vádlott arcon rúgta a sértettet, majd miután az futni kezdett, az
oldalánál is megrúgta őt.
Az ügyészség a vádlottakat társtettesként elkövetett súlyos testi  sértés bűntettével
vádolja.

Megjegyzés:
Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 3-án 12:00 óráig

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

2020.07.09.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. és 10 társa csalás bűntette 2020.07.09. 09:00

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 várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 6-án 12:00 óráig
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék Fő utca

17.B.359/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

S. G. és társa különösen nagy vagyoni
hátrányt okozó

költségvetési csalás
bűntette

2020.07.09. 09:00

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  az  I.  rendű  vádlott,  aki  2006  és  2010  között  egyéni
országgyűlési  képviselő,  2008 és 2010 között pedig az egyik minisztérium
általános  jogkörű  államtitkára  volt,  a  2008  és  2012  közötti  években
megszerzett  jövedelemként  ezen  éveket  érintő  vagyonnyilatkozataiban,
illetve adóbevallásaiban kizárólag az országgyűlési  képviselői tisztségének,
illetve államtitkári megbízatásának ellátásáért kapott bevételt  tüntette fel.
Ezen felül azonban az I. rendű vádlott más országban nyitott bankszámláin
ismeretlen forrásból százmillió forintnál is magasabb összeget helyezett el
különböző valutában. Később S. G. I. és K. J. II. rendű vádlottak különböző
időpontokban  hamis  bissau-guineai  útlevelet  készíttettek,  amelynek
felhasználásával  különböző  bankfiókokban  újabb  számlákat  nyitottak  és
azon jelentősebb pénzösszegeket helyeztek el. Az ügyészség S. G. I. rendű
vádlott  ellen  többek  között  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó
költségvetési  csalás bűntette,  míg K. J.  II.  rendű vádlott ellen felbujtóként
elkövetett közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés:
Bíróváltás miatt az eljárás megismétlése várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 6-án 12:00 óráig

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

2020.07.10.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. és 10 társa csalás bűntette 2020.07.10. 09:00

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.
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Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 7-én 12:00 óráig

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

 Pesti Központi Kerületi Bíróság  III. 383.

15.B.30064/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

G. Zs. sikkasztás bűntette 2020.07.10. 08:30

Az ügy lényege:
A vádlott a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke volt, s egyben néhány
gazdasági társaság is tartozott az érdekeltségi körébe. A vádlott az MPB-hez
befolyt támogatási befizetések után 2009 áprilisa és 2014 júliusa között az
érdekeltségi  körébe  tartozó gazdasági  társaságok részére  -  az  erről  szóló
elnökségi határozat alapján -  úgynevezett közvetítői  jutalékot fizetett ki.  A
vád  szerint  az  MPB  egykori  elnöke  annak  ellenére,  hogy tudomással  bírt
arról,  hogy  az  MPB  és  a  támogatók  közötti  együttműködési,  támogatási
szerződések  előkészítésében,  létrejöttében  a  jutalékot  kiszámlázó
társaságok,  valamint  a  sportklub  képviselői  ténylegesen  nem  működtek
közre,  mint  az  MPB-nél  utalványozási  jogkörrel  rendelkező  személy  a
számlákat utalványozta, így azok jogtalan kifizetése megtörtént.
Az ügyészség többek között jelentős értékre, üzletszerűen és folytatólagosan
elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés:
Bíróváltás miatt az eljárás megismétlése várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet 
2020. július 7-én 12:00 óráig

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