
Fővárosi Törvényszék
2020.09.21. - 2020.09.25.

2020.09.21.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2020.09.21. 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. szeptember 16-án 12:00 óráig.

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

 Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., I. emelet II. tárgyalóterem

22.B.752/2015

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

D. M. és társai költségvetési csalás
bűntette

2020.09.21. 09:00

Az ügy lényege:
A vád szerint az I.  r.  és II.  r. vádlottak még 2012-ben elhatározták, hogy a
területalapú  támogatások  jogosulatlan  megszerzése  érdekében  további
elkövető társak bevonásával, bűnszervezet kiépítésével évről-évre megszerzik
azon mezőgazdasági földterületekre járó támogatást, amelyekre a jogszerű
földhasználók nem terjesztettek elő támogatási igényt. Az I. rendű vádlottat
társtettesként,  bűnszervezetben  elkövetett,  különösen  jelentős  vagyoni
hátrányt  okozó  költségvetési  csalás  bűntettével,  továbbá  befolyással
üzérkedés bűntettével vádolja az ügyészség. A II. rendű vádlott ellen a vád
társtettesként,  bűnszervezetben  elkövetett  különösen  jelentős  vagyoni
hátrányt  okozó,  költségvetési  csalás  bűntette,  valamint  folytatólagosan
elkövetett  hivatali  visszaélés  bűntette.  Összesen  84  vádlott  ellen  folyik  a
büntetőeljárás.
A Fővárosi Főügyészség 2017. március 21-én további 34 személlyel szemben
nyújtott be vádiratot, akik – bűnszervezet kiépítésével – 2011-ben, 2012-ben
és 2013-ban további olyan mezőgazdasági földterületekre nyújtottak be nagy
összegű fiktív igénylést  a területalapú támogatás megszerzése érdekében,
amelyekre vonatkozóan a jogszerű földhasználók ezzel a lehetőséggel nem
éltek.  A  vádlottak  részére  nagy  összegű  támogatás  került  ténylegesen
kifizetésre.  A második ügy I.  rendű vádlottja azonos a jelen ügy II.  rendű

1

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


vádlottjával.

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 16-án 12:00 óráig.

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

2020.09.22.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2020.09.22. 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. szeptember 17-én 12:00 óráig.

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

 Fővárosi Törvényszék (Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság)

511.B.231/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

B. A. kábítószer-kereskedelem
bűntette

2020.09.22. 13:00

Az ügy lényege:

A  vádirat  szerint  a  terhelt  2016  márciusa  és  2017  februárja  között
rendszeresen,  nagy  mennyiségben  rendelt  meg  és  hozatott  be
Magyarországra  khatlevél-szállítmányokat  különböző  afrikai  országokból
azért, hogy azok egy részét továbbértékesítse vagy továbbszállíttassa.
Az  ügyészség  a  vádlottat  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 17-én 12:00 óráig.
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék fszt. 80.

20.Bf.7635/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

V. E. és 5 társa rablás bűntette 2020.09.22. 08:30

Az ügy lényege:

A  vádirat  szerint  a  vádlottak  két  alkalommal  törtek  be  idős  emberekhez
azért, hogy tőlük különféle értékeket szerezzenek meg. A rablások során a
felriadó  sértettek  között  voltak,  akiket  bántalmaztak  is  8  napon  belül
gyógyuló  sérülést  okozva  nekik.  A  vádlottak  mindkét  helyszínről  50.000
forintot meg nem haladó értékeket tulajdonítottak el, az egyik házból pedig
okiratokat is elvittek.
Az elsőfokon eljáró Budai Központi Kerületi Bíróság a vádlottakat 10 hónap
és  8  év  közötti  különböző  mértékű  és  különböző  végrehajtási  fokozatú
szabadságvesztésre ítélte.

Megjegyzés: Nyilvános ülés. (Távmeghallgatás!)

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 17-én 12:00 óráig.

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

 Fővárosi Törvényszék fszt. 5.

71.P.24412/2015

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

O. Kft. és 12 társa
felperes: B. Z. G. és 23

társa

kártérítés 2020.09.22. 09:30

Az ügy lényege:

A  kereseti  kérelem  szerint  a  soroksári  társasházi  ingatlan  2010  nyarán
robbant  be  az  alatta  tárolt  veszélyes  és  toxikus  anyagok  miatt.  A
felpereseknek  nem  volt  tudomása  arról,  hogy  az  ingatlanon  korábban
huzamos ideig kisipari tevékenység folyt, melynek során az ingatlan talaja
vegyszerekkel szennyeződött. A rendkívül csapadékos időjárás miatt a ház
alatti  betemetett  pincében  vegyi  anyagok  alkottak  gyújtó  elegyet,  emiatt
következett be a robbanás. Az épület rendeltetésszerűen nem használható.
A felperesek keresetükben többek között a robbanások által okozott vagyoni
és nem vagyoni káruk megtérítését kérik.

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  a  felperesek  meghallgatásával
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 17-én 12:00 óráig.
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.

21.B.12466/2016

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

P. S. B. és 10 társa koncessziós eljárás
bűntette

2020.09.22. 09:00

Az ügy lényege:

A  vádirat  szerint  az  I.  rendű  vádlott  a  magyar  közutak  fenntartásával
foglalkozó,  áruszállítási  és  szolgáltatási  tevékenységeket  végző
vállalkozásokat tömörítő piacon a versenytársaival együttműködve 2013 és
2014 folyamán kartellt  hozott  létre.  Ezen keresztül  a  piaci  versenytársak
egymás között felosztották a piacot és előre megállapodtak abban, hogy az
egyes  állami  tulajdonú  vállalatok  által  kiírt  közbeszerzési  eljárások
pályázatain  mely,  az  irányításuk  alatt  álló  cégek,  milyen  feltételekkel
indulnak, kié lesz a nyertes pályázat, a nyertes pályázó hogyan kárpótolja a
„vesztes” pályázókat a kivitelezés során nekik juttatott munkákkal.

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 17-én 12:00 óráig.

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

2020.09.23.

 Fővárosi Törvényszék II. 36.

14.B.137/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Sz. L. és társai bűnszövetségben
elkövetett

embercsempészés
bűntette és más bcs.

2020.09.23. 09:00

Az ügy lényege:

A vád szerint a vádlottak 2015. szeptember elején az I. rendű és a II. rendű
vádlottak  irányításával  rendszeres  anyagi  haszonszerzésre  törekedve
megállapodtak  abban,  hogy  a  Magyarország  területére  a  jogszabályi
rendelkezések  megszegésével,  a  hatóságokat  megkerülve  a  zöld  határon
érkező  harmadik  országbeli  személyek  Magyarországon  történő
továbbszállítását ellenérték fejében megszervezik.
Az ügyészség üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett embercsempészés
bűntette és embercsempészés előkészülete miatt emelt vádat az ügyben.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás befejezése várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 18-án 12:00 óráig.
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

 Fővárosi Törvényszék II. 79.

19.B.1196/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

dr. P. K. I. hivatali vesztegetés
elfogadásának bűntette

2020.09.23. 09:00

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a terhelt szülész-nőgyógyász szakorvosként dolgozott egy
budapesti  egészségügyi  intézményben,  ahol  a  társadalombiztosítás  által
finanszírozott ellátás keretében kezelt betegeket,  akiktől  több alkalommal
pénzt kért a beavatkozásokért. 
Az  ügyészség  a  vádlottat  üzletszerűen  elkövetett  vesztegetés
elfogadásának bűntettével vádolja. 

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  befejezése,  perbeszédek,  ítélethirdetés
várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 18-án 12:00 óráig.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7.

28.B.20845/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. Zs. lopás bűntette 2020.09.23. 13:00

Az ügy lényege:

A vád szerint a terhelt a ténylegesen az ő irányítása alatt működő és általa
üzemeltetett  vendéglátóipari  egységben  -  a  hitelesített  villamos
fogyasztásmérő órát -  a valóságos energiafogyasztás leplezése érdekében
ismeretlen személy közreműködésével befolyásolta. Ezzel a cselekményével
több mint 1,7 millió forint kárt okozott az ELMŰ Hálózati Kft.-nek.
Az ügyészség a vádlottat nagyobb értékre elkövetett lopás bűntettével  és
felbujtóként elkövetett bélyeghamisítás bűntettével vádolja.

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  meghallgatásával
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 18-án 12:00 óráig.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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2020.09.24.

 Fővárosi Törvényszék fszt. 30.

26.B.1014/2018

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Zs. M. és társa hűtlen kezelés bűntette 2020.09.24. 09:00

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: A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  meghallgatásával
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék II. 93.

24.B.300/2020

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

L. L. különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés

bűntette

2020.09.24. 08:30

Az ügy lényege:

A vádirat szerint a terhelt kábítószerfogyasztó életmódot folytatott, amelyet
részben nagynénje – a későbbi sértett – finanszírozott, mivel a nő félt attól,
hogy  ha  nem  ad  pénzt  neki,  a  férfi  megöli  őt.  Egyik  este  a  vádlott
megjelentett a sértettnél, hogy megölje, mert nem tetszett neki a nő vele
szemben tanúsított magatartása, ezért egy gereblyével és egy kalapáccsal
bántalmazta a nőt, aki a helyszínen életét vesztette.

Az  ügyészség  a  vádlottat  különös  kegyetlenséggel  elkövetett  emberölés
bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
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2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

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

 Fővárosi Törvényszék II. 69.

33.P.24739/2017

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Alperes: M. N. B. és 2
társa

Felperes: P. P. G. T. Kft.

felelősség megállapítása
iránti per

2020.09.24. 09:00

Az ügy lényege:

A Quaestor, a Hungária és a Buda-Cash volt ügyfeleiből létrejött pertársaság
azt kéri a bíróságtól, hogy állapítsa meg a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar
Állam,  valamint  az  Állami  Számvevőszék  felelősségét  a  történtek
alakulásában.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

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

 Fővárosi Törvényszék fszt. 5.

71.P.24412/2015

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

O. Kft. és 12 társa
felperes: B. Z. G. és 23

társa

kártérítés 2020.09.24. 09:30

Az ügy lényege:

A  kereseti  kérelem  szerint  a  soroksári  társasházi  ingatlan  2010  nyarán
robbant  be  az  alatta  tárolt  veszélyes  és  toxikus  anyagok  miatt.  A
felpereseknek  nem  volt  tudomása  arról,  hogy  az  ingatlanon  korábban
huzamos ideig kisipari tevékenység folyt, melynek során az ingatlan talaja
vegyszerekkel szennyeződött. A rendkívül csapadékos időjárás miatt a ház
alatti  betemetett  pincében  vegyi  anyagok  alkottak  gyújtó  elegyet,  emiatt
következett be a robbanás. Az épület rendeltetésszerűen nem használható.
A felperesek keresetükben többek között a robbanások által okozott vagyoni
és nem vagyoni káruk megtérítését kérik.

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  a  felperesek  meghallgatásával
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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 Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.

3.B.11966/2018

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

M. M. R. + 2 társa halálos közúti baleset
gondatlan okozása és

egyéb bűncselekmények

2020.09.24. 08:30

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
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: Iratismertetés és perbeszédek várhatóak.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2020.09.25.

Fővárosi Törvényszék II. emelet 58.

14.B.1072/2013

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

 T. S. E. és 11 társa számítástechnikai
rendszer elleni bűntett

2020.09.25. 09.00

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  várhatóan  iratok  és  fordítások
ismertetésével folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 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 2020.09.25. 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
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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.
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: A bizonyítási eljárás várhatóan tanúvallomások ismertetésével
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 18.

6.B.143/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

A. P. emberölés bűntette 2020.09.25 09:00

Az ügy lényege:

A  vádirat  szerint  a  terhelt  1994.  december  25-ről  26-ra  virradó éjszaka
előbb  egy  étteremben,  majd  egy  XVI.  kerületi  bárban  szórakozott,  ittas
állapotba  kerülve  pedig  több  vendéggel  kötekedni  kezdett.  A  bárban  a
vádlott  szóváltásba  keveredett  egy  ott  tartózkodó  személlyel,  akivel
dulakodni kezdtek. Amikor a vendégek megpróbálták őket szétválasztani, a
terhelt elővett egy 12 cm pengehosszúságú kést és háromszor mellkason
szúrta a sértettet, aki a helyszínen életét vesztette.
Az ügyészség a vádlottat emberölés bűntettével vádolja.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  a  vádlott  kihallgatásával
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék (Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság földszint 29.)

501.B.39/2018

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

F. A. és 3 társa költségvetési csalás
bűntette

2020.09.25. 09:00

Az ügy lényege:

F.  A.  és  három  társa  ellen  a  Fővárosi  Főügyészség  bűnszövetségben  és
üzletszerűen  elkövetett  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó
költségvetési csalás bűntette miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlottak
2014-ig  ismeretlen  eredetű,  jövedéki  adózás  alól  elvont  dohányárut
szereztek  meg és  tároltak,  illetve  más  szállítmánynak álcázva  értékesítés
céljából több alkalommal szállítottak Nagy-Britanniába és Észak-Írországba.
A  vádlottak  a  bűncselekménnyel  kapcsolatos  feladatokat  egymás  között
megosztva,  együttműködve,  hosszabb  időn  keresztül  bonyolították,  a
bűncselekménnyel több száz millió forint vagyoni hátrányt okoztak.

Megjegyzés: Perbeszédek várhatóak.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

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

Budai Központi Kerületi Bíróság I. 101.

8.B.1640/2018

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Ny. Gy.-né különösen nagy kárt
okozó üzletszerűen

elkövetett csalás
bűntette és más

bűncselekmények

2020.09.25. 09:00

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 benttartásával 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  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  kihallgatásával
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2020. szeptember 21-én 12:00 óráig.

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