
Fővárosi Törvényszék
2020.03.16. - 2020.03.20.

2020.03.16.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2020.03.16. 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 iratismertetéssel folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék, Fsz. 80.

1.B.953/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Zs. kötelességszegésre
irányuló hivatali

vesztegetés bűntette

2020.03.16. 9:00

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a vádlott 2016 márciusában egy budapesti XXIII.  kerületi
buszmegállóban megszólította a XX. kerületi okmányiroda egyik dolgozóját
–  akiről  tudta,  hogy  okmányirodai  ügyintézőként  dolgozik  –,  de
összetévesztette  őt  egy  másik,  szintén  az  ottani  kormányablakban
ügyintézőként  dolgozó  hivatalnokkal.  A  vádlott  az  általa  megszólított
hatósági  ügyintézőnek  jogosulatlan  előnyt  ígért  arra  az  esetre,  ha  az
ügyintéző az okmányirodában végzett eljárása során külföldi állampolgárok
által hozzá benyújtásra kerülő magyar útlevél igénylése alkalmával hivatali
kötelességét megszegi,  az egyes esetekben eltekint attól, hogy az igénylő
nem  beszéli  a  magyar  nyelvet,  illetőleg  hogy  az  igénylő  személye  nem
egyezik az okmányigénylés során felhasznált honosítási okiraton szereplő
adatokkal rendelkező, már honosított magyar állampolgár személyével, és
ennek ellenére kiállítja az igényelt okmányt.
A  vádlott  a  kormányhivatal  ügyintézőjének  a  hivatali  kötelessége
megszegéséért személyenként 300.000 forint jogosulatlan előnyt ígért azzal,
hogy  naponta  öt-tíz  embert  tudna  hozzá  vinni.  A  hatósági  ügyintéző  a
felkérést elutasította, pénz átadására nem került sor.

Az  ügyészség  a  vádlottat  kötelesség  megszegésére  irányuló  hivatali
vesztegetés bűntettével vádolja.
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Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódik.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. emelet 306.

8.B.22421/2014

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. J. és 3 társa rablás bűntette 2020.03.16. 10:00

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:
Utolsó szó joga és ítélethirdetés várható.

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

2020.03.17.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2020.03.17. 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 iratismertetéssel folytatódik.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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 Fővárosi Törvényszék II. 36.

21.B.1261/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

A tárgyalást a
hallgatóság és

a sajtó
munkatársai a
II. emelet 55.

teremből
kivetítőn

követhetik
nyomon.

B. L. emberölés bűntette 2020.03.17. 9:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  vádlott  a  vádbeli  időszakban  állandó  munkahellyel,
rendszeres  jövedelemmel  nem  rendelkezett,  eközben  viszont  költekező
életmódot  folytatott,  amit  csak  úgy  volt  képes  fenntartani,  hogy
rendszeresen  kért  kölcsön  barátaitól  és  ismerőseitől,  így  jelentős
tartozásokat halmozott  fel.  A  vádlott egy ismerősén keresztül  tudomást
szerzett  a  prostituáltként  dolgozó sértett  jó  anyagi  helyzetéről,  jelentős
bevételeiről,  illetve  a  lakásán  felhalmozott  nagyobb  mennyiségű
készpénzről.  A  vádlott  ennek  hatására  elhatározta,  hogy  a  sértettől
megkísérel  pénzt  szerezni,  azonban  a  sértett  elzárkózott  a  személyes
találkozótól. Mivel a vádlottnak továbbra is sürgősen pénzre volt szüksége,
ezért úgy döntött, hogy akár erőszakos úton is pénzt szerez a sértettől.
2017. november 20-án este – miután a sértett a saját lakásába beengedte
– a vádlott az ott lévő értékek megszerzése érdekében ismeretlen módon –
de akár a sértett halálába is belenyugodva – bántalmazta a nőt. A fellelt
értékeket  és  a  magatehetetlen  sértettet  gépkocsijával  elszállította  a
helyszínről.  A  vád  szerint  a  bántalmazás  következtében  elhunyt  sértett
holttestét a vádlott összekötözte és egy nehezéket erősített rá, majd azzal
együtt a Dunába dobta.

Az  ügyészség  a  vádlottat  nyereségvágyból  elkövetett  emberölés
bűntettével vádolja.

Megjegyzés  :
A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék II. 93.

24.B.30/2020

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

L. A. + 2 fő orgazdaság bűntette 2020.03.17. 8:30

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  az  I.  rendű  vádlott  kihasználva  azt,  hogy  korábban  évekig
Spanyolországban élt – ezért ott hely- és nyelvismerettel, valamint kapcsolati
tőkével  rendelkezik  –  elhatározta,  hogy  rendszeres  anyagi  haszonszerzés
céljából  külföldön,  valódi  személyazonosságát  leplezve,  rövid  időtartamra
járműveket (személyautókat, lakóautókat, munkagépeket, luxus gépkocsikat,
jachtokat) bérel és ezeket értékesíti.  A személyazonosságát általa készített
hamis személyi azonosító okmánnyal igazolta, a hamis spanyol honosságú
vezetői  engedélyt  is  ő  készítette.  A  járműveket  legtöbbször  a  II.  rendű
vádlottal  közösen  szállították  Magyarországra,  a  hamis  alvázszámmal
történő magyarországi forgalomba helyezés és értékesítés miatt. A járművek
értékesítése a III. rendű vádlott közreműködésével történt.
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Az  ügyészség  a  vádlottakat  többek  között  különösen  nagy  értékre
üzletszerűen  elkövetett  orgazdaság  bűntettével,  jelentős  kárt  okozó,
bűnszövetségben  és  üzletszerűen  elkövetett  csalás  bűntettével,  nagyobb
értékre üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntettével, bűnszövetségben és
üzletszerűen elkövetett egyedi azonosító jel meghamisításának bűntettével
és közokirat-hamisítás bűntettével is vádolja.

Megjegyzés:
Előkészítő ülés.

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

2020.03.18.

2020.03.19.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2020.03.19. 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 iratismertetéssel folytatódik.

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

 Fővárosi Törvényszék II. 36.

21.B.1261/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

A tárgyalást a
hallgatóság és

a sajtó
munkatársai a

B. L. emberölés bűntette 2020.03.19. 9:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  vádlott  a  vádbeli  időszakban  állandó  munkahellyel,
rendszeres  jövedelemmel  nem  rendelkezett,  eközben  viszont  költekező
életmódot  folytatott,  amit  csak  úgy  volt  képes  fenntartani,  hogy
rendszeresen  kért  kölcsön  barátaitól  és  ismerőseitől,  így  jelentős
tartozásokat halmozott  fel.  A  vádlott egy ismerősén keresztül  tudomást
szerzett  a  prostituáltként  dolgozó sértett  jó  anyagi  helyzetéről,  jelentős
bevételeiről,  illetve  a  lakásán  felhalmozott  nagyobb  mennyiségű
készpénzről.  A  vádlott  ennek  hatására  elhatározta,  hogy  a  sértettől
megkísérel  pénzt  szerezni,  azonban  a  sértett  elzárkózott  a  személyes
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II. emelet 55.
teremből
kivetítőn

követhetik
nyomon.

találkozótól. Mivel a vádlottnak továbbra is sürgősen pénzre volt szüksége,
ezért úgy döntött, hogy akár erőszakos úton is pénzt szerez a sértettől.
2017. november 20-án este – miután a sértett a saját lakásába beengedte
– a vádlott az ott lévő értékek megszerzése érdekében ismeretlen módon –
de akár a sértett halálába is belenyugodva – bántalmazta a nőt. A fellelt
értékeket  és  a  magatehetetlen  sértettet  gépkocsijával  elszállította  a
helyszínről.  A  vád  szerint  a  bántalmazás  következtében  elhunyt  sértett
holttestét a vádlott összekötözte és egy nehezéket erősített rá, majd azzal
együtt a Dunába dobta.

Az  ügyészség  a  vádlottat  nyereségvágyból  elkövetett  emberölés
bűntettével vádolja.

Megjegyzés  :
A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk meghallgatásával folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék, fszt. 51.

31.B.1504/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Sz. F. F. emberölés bűntettének
kísérlete

2020.03.19. 9:00

Az ügy lényege:
A vád szerint  a vádlott antiszociális  személyiségszerkezetű,  a konfliktusait
gyakran  erőszakkal  megoldó  személy.  Több  alkalommal  volt  büntetve
zömmel ittas állapotban elkövetett bűncselekmények miatt. 

2018.  december  21-én  egy  karácsonyi  összejövetelen  vett  részt  egy  XXI.
kerületi munkásszállón, ahol ő is lakott. A rendezvényen a vádlott alkoholt
fogyasztott  és  több  résztvevőnek  is  szexuális  ajánlatot  tett,  akik  ezt
visszautasították. Az egyikük sértő megjegyzést tett a vádlottra, aki ezért egy
20 cm pengehosszúságú késsel két alkalommal a sértett felé szúrt és egy
esetben mellkason találta. A vádlott ezt követően elmenekült a helyszínről,
de távozásakor még a lépcsőn ülő, erősen vérző sértettet leöntötte a nála
lévő folyadékkal. A sértett a támadás következtében 8 napon túl gyógyuló,
életveszélyes sérülést szenvedett.

Az ügyészség a vádlottat emberölés bűntettének kísérletével vádolja.

Megjegyzés:
A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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2020.03.20.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2020.03.20. 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 iratismertetéssel folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 18.

6.B.375/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. G. E. + 2 társa rablás bűntette 2020.03.20. 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
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
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kábítószer tiszta hatóanyag tartalma a csekély mennyiség felső határát nem
haladta meg.

Megjegyzés:
A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanú  –  távmeghallgatás  útján  történő  –
meghallgatásával folytatódik.

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