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2021.07.12.

Fővárosi Törvényszék II. 36.

2.B.236/2018 S. J. + 39 fő különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó

költségvetési csalás
bűntette és más bcs.

2021.07.12. 08:30

Az ügy lényege:
A vád szerint  az I.  és II.  r.  vádlottak elhatározták,  hogy egy szervezetten
működő,  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságokból  álló  hálózatot
hoznak  létre  azért,  hogy  lehetővé  tegyék  a  velük  kapcsolatba  kerülő
gazdasági társaságok számára, hogy a munkavállalóiknak kifizetett személyi
juttatások  után  az  adókat  és  a  járulékokat  a  törvényesség  látszatának
fenntartása mellett ne kelljen megfizetniük. Ezen cél érdekében a gazdasági
társaságok akár fővállalkozásban, akár alvállalkozásban végzett, jellemzően
személy-  és  vagyonvédelmi  tevékenységük  során  a  ténylegesen  általuk
alkalmazott  munkavállalókat  színleg  ezen  munkaerőkölcsönző  gazdasági
társaságokba  jelenthették  be,  ahonnan  ezt  követően  a  munkavállalókat
kölcsönözték.  Miután  a  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságok  a
munkavállalóknak  kifizetett  személyi  juttatások  után  az  adókat  és
járulékokat  nem  vallották  be  és  nem  fizették  meg  a  magyar  állami
költségvetésnek,  a  velük  szerződő  gazdasági  társaságok  ennek  révén
jogtalan haszonhoz jutottak.
Az  I.  és  II.  r.  vádlottak  úgy  döntöttek,  hogy  a  lelepleződés  elkerülése
érdekében „strómanok” (az ügyben szereplő egyes vádlottak) nevére több
munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságot  alapítanak  és  a  társaságokat,
valamint  azok  „stróman”  ügyvezetőit  rendszeres  időközönként  cserélni
fogják.
Az  ügyészség  a  vádlottakat  többek  között  bűnszervezetben  elkövetett,
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével,
folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével
és más bűncselekményekkel vádolja.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  a  vádlottak  kihallgatásával
folytatódik. További tárgyalási napok: 2021. július 13., 19. és 20.

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.07.12. 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 folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 51.

6.B.375/2019 K. G. E. + 2 fő rablás bűntette 2021.07.12. 13:00

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
kábítószer tiszta hatóanyag tartalma a csekély mennyiség felső határát nem
haladta meg.

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1. tárgyaló

10.B.372/2021 B. K. közúti veszélyeztetés
bűntette

2021.07.12. 08:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  2018  márciusában  a  KRESZ  több  előírását  is
megszegve  vezetett  egy  személygépkocsit,  amelynek  sebességét  –  egy
autóbusz megelőzését követően – forgalmi ok által nem indokoltan hirtelen
lecsökkentette.  Az  autóbusz  vezetője  a  késedelem  nélkül  megkezdett



lassítás és vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni a személygépkocsival
való  ütközést.  A  szándékos  veszélyhelyzet  okozás  miatt  történt  ütközés
következtében  az  autóbuszban  több  mint  2.500.000,  míg  a  gépkocsiban
több mint 14.000.000 forint anyagi kár keletkezett.

Az  ügyészség  a  terheltet  közúti  veszélyeztetés,  valamint  jelentős,  illetve
nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja.

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  és  szakértők
meghallgatásával folytatódik. További tárgyalási nap: 2021. július 13.

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

2021.07.13.

Fővárosi Törvényszék fsz. 51.

28.B.973/2019 Gy. T. + 1 fő emberölés bűntette 2021.07.13. 8:30

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  vádlott  és  a  sértett  az  1990-es  évek  meghatározó
jelentőségű médiavállalkozói voltak. Kapcsolatukat rendszeres üzleti viták,
hatalmi harcok és ezekből fakadóan személyes ellentét jellemezte. Mivel a
sértett a vádlott gazdasági ellehetetlenítésére törekedett, ezért a vádlott
elhatározta, hogy hatalmi harcuk végleges lezárása érdekében megöleti a
sértettet. A terhelt megbízott egy személyt, aki rávett egy másik személyt
a sértett megölésére, ami 1998. február 11-én megtörtént.
Az  ügyészség  a  vádlottat  felbujtóként  előre  kitervelten  elkövetett
emberölés bűntettével vádolja.
A Törvényszék ezen ügyhöz egyesítette a P. T. elleni perújítást.

Megjegyzés  : A bizonyítási eljárás várhatóan szakértők meghallgatásával
és hanganyagok lejátszásával folytatódik. Távmeghallgatás.

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

Fővárosi Törvényszék II. 36.

2.B.236/2018 S. J. + 39 fő különösen jelentős
vagyoni hátrányt okozó

költségvetési csalás
bűntette és más bcs.

2021.07.13. 08:30

Az ügy lényege:
A vád szerint  az I.  és II.  r.  vádlottak elhatározták,  hogy egy szervezetten
működő,  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságokból  álló  hálózatot
hoznak  létre  azért,  hogy  lehetővé  tegyék  a  velük  kapcsolatba  kerülő
gazdasági társaságok számára, hogy a munkavállalóiknak kifizetett személyi
juttatások  után  az  adókat  és  a  járulékokat  a  törvényesség  látszatának
fenntartása mellett ne kelljen megfizetniük. Ezen cél érdekében a gazdasági



társaságok akár fővállalkozásban, akár alvállalkozásban végzett, jellemzően
személy-  és  vagyonvédelmi  tevékenységük  során  a  ténylegesen  általuk
alkalmazott  munkavállalókat  színleg  ezen  munkaerőkölcsönző  gazdasági
társaságokba  jelenthették  be,  ahonnan  ezt  követően  a  munkavállalókat
kölcsönözték.  Miután  a  munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságok  a
munkavállalóknak  kifizetett  személyi  juttatások  után  az  adókat  és
járulékokat  nem  vallották  be  és  nem  fizették  meg  a  magyar  állami
költségvetésnek,  a  velük  szerződő  gazdasági  társaságok  ennek  révén
jogtalan haszonhoz jutottak.
Az  I.  és  II.  r.  vádlottak  úgy  döntöttek,  hogy  a  lelepleződés  elkerülése
érdekében „strómanok” (az ügyben szereplő egyes vádlottak) nevére több
munkaerőkölcsönző  gazdasági  társaságot  alapítanak  és  a  társaságokat,
valamint  azok  „stróman”  ügyvezetőit  rendszeres  időközönként  cserélni
fogják.
Az  ügyészség  a  vádlottakat  többek  között  bűnszervezetben  elkövetett,
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével,
folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével
és más bűncselekményekkel vádolja.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  a  vádlottak  kihallgatásával
folytatódik. További tárgyalási napok: 2021. július 19. és 20.

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.07.13. 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 folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1. tárgyaló

10.B.372/2021 B. K. közúti veszélyeztetés
bűntette

2021.07.13. 08:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  2018  márciusában  a  KRESZ  több  előírását  is
megszegve  vezetett  egy  személygépkocsit,  amelynek  sebességét  –  egy
autóbusz megelőzését követően – forgalmi ok által nem indokoltan hirtelen
lecsökkentette.  Az  autóbusz  vezetője  a  késedelem  nélkül  megkezdett
lassítás és vészfékezés ellenére sem tudta elkerülni a személygépkocsival
való  ütközést.  A  szándékos  veszélyhelyzet  okozás  miatt  történt  ütközés



következtében  az  autóbuszban  több  mint  2.500.000,  míg  a  gépkocsiban
több mint 14.000.000 forint anyagi kár keletkezett.

Az  ügyészség  a  terheltet  közúti  veszélyeztetés,  valamint  jelentős,  illetve
nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan iratok ismertetésével folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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


