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Határozat hirdetés.
Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2015 júniusában S. S. I.r. vádlottat
költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége
miatt 3 év 8 hónap börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte. A
bíróság I.r. vádlott vagyonának terhére 91 millió forint vagyonelkobzást
rendelt el. A vádlott legkorábban büntetése 2/3 részének kitöltése után
bocsátható feltételes szabadságra. B. Z. J. II.r. vádlottat bűnsegédként
elkövetett költségvetési csalás bűntette, bűnsegédként elkövetett hamis
magánokirat felhasználásának bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre ítélte,
melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. S. L. III.r. vádlottat
bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette, bűnsegédként elkövetett
hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 2 év 4 hónap
börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban
büntetése 2/3 részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Sz. T.
IV.r. vádlottat bűnsegédként elkövetett 2 rb. adócsalás bűntette és 2 rb.
bűnsegédként elkövetett magánokirat-hamisítás vétsége miatt, mint visszaesőt
2 év 10 hónap börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott
feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítélet ellen az ügyész I.r. vádlott
terhére súlyosításért, továbbá IV. r. vádlott javára az üzletszerűség
megállapításának mellőzése érdekében fellebbezett. I. r vádlott védője részben
felmentésért, részben enyhítésért, III. r. vádlott enyhítésért illetve a
szabadságvesztés felfüggesztéséért jelentettek be perorvoslatot. A bíróság által
megállapított tényállás szerint I.r. vádlott egy gabonakereskedelemmel
foglalkozó debreceni székhelyű gazdasági társaság ügyvezetője volt. A cég
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2010-2011 évben Szlovákiából és Romániából származó mezőgazdasági
termékeket értékesített különböző magyarországi nagyvállalatoknak, mint
végfelvásárlóknak. A felrakodási helyen nemzetközi fuvarokmányt állítottak
ki, amelyen az eladó a külföldi cég, a vevő II., III. és IV.r. vádlottak által
képviselt Kft-k voltak. A fuvarokhoz készült belföldi szállítólevél is, amelyen
a szállítók már a II., III. és IV.r. vádlottak által képviselt cégek voltak, a vevő
pedig I.r. vádlott cége. A lerakodás helyén már olyan szállítólevelet adtak le,
amelyen a szállító, I.r. vádlott cége, a vevő pedig a végfelvásárló volt. A II.,
III. és IV.r. vádlott kft-je semmiféle árubeszerzést nem folytatott, kizárólag
valótlan tartalmú számlákat bocsátottak I.r. vádlott rendelkezésére azért, hogy
saját kft-je fizetendő áfáját ezzel csökkentse. I.r. vádlottnak kizárólagosan az
volt a célja, hogy a termékértékesítési láncolatba lépjenek olyan szereplők,
akik számlájának áfatartalmát levonásba helyezheti. 2010-ben I.r. vádlott IV.r.
vádlott segítségével ÁFA adónemben több mint 29 millió Ft, társasági
adónemben csaknem 17 millió Ft, 2011-ben II. és III. r. vádlott segítségével
ÁFA adónemben 229 millió Ft, társasági adónemben 138 millió Ft vagyoni
hátrányt okoztak.
Információ:

Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339

Debreceni Ítélőtábla
V-K Cs.

Emberölés bűntette

2016.07.11.

10:00

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2015 októberében V.-K. Cs.
vádlottat emberölés bűntettének kísérlete miatt 6 év börtönbüntetésre és 6 év
közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3 részének
kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság a vádlottal szemben
pártfogó felügyeletét rendelte el és külön magatartási szabályként elrendelte,
hogy a vádlott nyilvános helyen ne fogyasszon szeszes italt, vegyen részt a
pártfogó felügyelő által szervezett csoportos foglalkozáson, vagy a pártfogó
felügyelői szolgálat közösségi foglalkoztatójának programja szerinti más
foglalkozáson. Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a kiszabott büntetés
súlyosításáért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2013
augusztusában a vádlott Miskolcra utazott, hogy a folyószámlájáról szociális
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segélyét felvegye. Ezt követően italokat és cigarettát vásárolt, majd a helyi
bevásárlóközpont parkolójában cigarettázott és alkoholt fogyasztott, amitől
ittas állapotba került. A vádlott az áruház bejáratánál megszólította az arra
haladó M. Zs. sértettet és a vele lévő személyt. Cigarettával és itallal kínálta
őket. Beszélgettek, cigarettáztak és italoztak tovább. A vádlott a sértettel lévő
férfinak pontosan meg nem állapítható mennyiségű pénzt adott át. A vádlott
közben levette a papucsát, a pólóját és meztelen felsőtesttel, mezítláb italoztak
tovább, mindhárman erősen ittas állapotba kerültek. A biztonsági őr
felszólítására indultak tovább az ún. szervizút melletti bokros, füves részre. A
sértett társa ezután már otthagyta a sértettet és a vádlottat. A vádlott a nála
vékonyabb testalkatú szintén részeg sértettet több alkalommal, ököllel,
tenyérrel fejen ütötte. A sértett ennek következtében a füves részre hanyatt
vágódott és elveszítette az eszméletét. A vádlott a sértett fölé hajolva a pénzét
követelte és közben több alkalommal, ököllel ütötte a sértett fejét illetve lábbal
fejbe rúgta a férfit. A sértett semmit nem reagált a bántalmazásra. Ezt követően
a vádlott a sértett fejét az aszfalt útburkolathoz vágta. Ennek „koppanását” a
közelben lévő teherautó sofőrje is hallotta. A sértett a bántalmazás során végig
eszméletlenül feküdt. A vádlott ismételten rugdosta a sértett fejét illetve a
gyomrába is többször belerúgott. A teherautó vezetője ekkor kezdte nyomni a
dudát azért, hogy a vádlott fejezze be a sértett ütlegelését. A vádlott ezt
észlelve, eldobta a cigarettáit, majd a papírszatyrából a tárgyait feldobta, aztán
elkezdte saját magát ütni a mellkasánál, valamint a combjánál. Majd újra fejbe
rúgta a sértettet, annak mellkasára és nyakára rátérdelt, ismételten ököllel ütni
kezdte annak fejét. A teherautó vezetője ekkor hívta a 112-es segélyhívót. A
kiérkező rendőrök láttán a vádlott kezeit a magasba emelve azt kiabálta, hogy
„megadom magam”. A sértettnek közvetlen életveszélyes sérülései voltak, a
halálos kimenetelt a gyors és szakszerű kórházi, orvosi kezelés hárította el.
Perbeszédek. Határozat hirdetés várható.
Információ:

Fórizs Ildikó
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u. 9. I/126.
B.243/2016.
Vádlottak:
I.r. L.Bálint +4 fő

2016.
Kereskedéssel, oktatási feladatok
ellátására rendelt épület területén, illetve
07.11.
annak környezetében, bűnszövetségben
elkövetett kábítószer-kereskedelem
bűntette és más bűncselekmények

08:30

1. tárgyalás
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a két magyar és a három nigériai
vádlott 2014-ben került szorosabb kapcsolatba egymással. Az elsőrendű vádlott, L. Bálint
egy debreceni gimnázium tanulója volt, a másod-, harmad-, és negyedrendű vádlott pedig
a Debreceni Egyetem Műszaki, Vegyészmérnöki Karán tanult.
A másodrendű vádlott A.J. 2007-től kezdődően fogyasztott marihuánát: A harmadrendű
vádlottal, E.A.O.-val 2010-ben ismerkedtek meg, jó kapcsolat alakult ki közöttük,
rendszeresen kábítószereztek együtt. A negyedrendű vádlott, A.O.B. a másodrendűvel egy
házban lakott. A három nigériai férfi 2014-től kezdődően saját fogyasztásra és eladásra is
szerzett be marihuánát. 2014 őszén elsőként A.J., majd később a többiek is
megismerkedtek L. Bálinttal, és megegyeztek abban, hogy az L. Bálinttól beszerzett
marihuánát értékesítik a Debreceni Egyetem külföldi diákjai részére. L. Bálint a drogot
ismeretlen forrásból szerezte be.
2015 tavaszáig 49 fogyasztónak értékesítettek, a vádirat szerint több mint 600 gramm
marihuánát. Vevőik zömmel iraki, iráni, török, brit, izraeli, indiai, kanadai, tajvani, indiai,
szír, svéd, norvég diákok voltak, többségük több alkalommal is vásárolt a nigériai
terjesztőktől. A rendelést telefonon vagy interneten vették fel. A másodrendű vádlott
„Padoski Okeke” néven egy közösségi profilt is létrehozott, így tartott kapcsolatot
vevőkörével. A vevőkkel konspirálva a marihuánát „könyvként”, „kémiaként”, vagy
„kémiakönyvként” emlegették, pontosan megjelölve a számát, amely a marihuána
mennyiségét jelentette. A kábítószert a Debreceni Egyetem Kémiai Épületében, a Kémiai
Épület környékén, a főépület előtti parkban, illetve a főépület mögötti dohányzóhelyen
adták át a megrendelőknek, akik grammjáért 2-3.000 forintot fizettek. Olyan is volt, hogy
az egyik vádlott az egyetem tornatermében szállította le a drogot, máskor a közeli ABC
előtt cserélt gazdát az áru. A három nigériai vádlott összedolgozott a rendelések felvételén
és az értékesítésben – írja a vád, mely szerint A.J. legkevesebb 288, E.A.O. 222, míg
A.O.B. legalább 108 gramm marihuánát adott el.
Az ötödrendű vádlott kábítószer fogyasztóként baráti társaságával rendszeresen a Déri
téren drogozott. Egy ilyen találkozón ismerte meg L. Bálintot, akivel jó kapcsolatba került.
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D. Levente elvállalta, hogy albérletében nagyobb L. Bálint mennyiségű marihuánát
tároljon. Az elsőrendű vádlott egy-egy alkalommal befőttesüvegben 30-40 gramm
marihuánát vitt a lakásba. D. Levente az értékesítésbe is bekapcsolódott, többször hitelbe
kapta meg a drogot. Az ötödrendű vádlott több vevővel rendszeresen „bulizott”, az egyik
ilyen füves cigarettás találkozóra elvitte magával L. Bálintot is, akit „fűárusként” mutatott
be.
A vádlottaknál 2015 márciusában tartottak házkutatást a Készenléti Rendőrség Nemzeti
Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Elleni Bűnözés Osztály
munkatársai.
Információ: Tatár Timea sajtószóvivő, Debreceni Törvényszék , 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, Debreceni Törvényszék, 36/30 327
0464
sajto@debrecenit.birosag.hu, +36 52 526 755
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
B. Gy. és 16 társa

terrorcselekmény
bűntette

2016. július 11.

9.00

Az ügyészség az I. r. vádlottat társtettesként elkövetett 2 rendbeli, állami szerv kényszerítése
céljából lőfegyverrel visszaéléssel és rongálással, illetve robbanóanyaggal és robbanószerrel
visszaéléssel megvalósított terrorcselekmény bűntettével, felbujtóként elkövetett 5 rendbeli,
lakosság megfélemlítése céljából közveszélyokozással megvalósított terrorcselekmény
bűntettével, valamint felbujtóként, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettével
vádolja. A büntetőpernek összesen 17 vádlottja van. Az I. r. vádlott mellett további 15 vádlott
terhére is terrorcselekmény elkövetését rója a vádhatóság, míg a XVII. rendű vádlottat
lőszerrel visszaélés bűntettével vádolják.
A tárgyalási napon a vádlottak saját védelmükben szólalnak fel.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
B. Gy. és 16 társa

terrorcselekmény
bűntette

2016. július 11.

9.00

Az ügyészség az I. r. vádlottat társtettesként elkövetett 2 rendbeli, állami szerv kényszerítése
céljából lőfegyverrel visszaéléssel és rongálással, illetve robbanóanyaggal és robbanószerrel
visszaéléssel megvalósított terrorcselekmény bűntettével, felbujtóként elkövetett 5 rendbeli,
lakosság megfélemlítése céljából közveszélyokozással megvalósított terrorcselekmény
bűntettével, valamint felbujtóként, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettével
vádolja. A büntetőpernek összesen 17 vádlottja van. Az I. r. vádlott mellett további 15 vádlott
terhére is terrorcselekmény elkövetését rója a vádhatóság, míg a XVII. rendű vádlottat
lőszerrel visszaélés bűntettével vádolják.
A tárgyalási napon a vádlottak saját védelmükben szólalnak fel.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság XXI., Rákóczi Ferenc u. 78 - 82. földszint 1.
G. T. és társa

hamis tanúzás
bűntette

2016. július 11.

8.30

A vádirat szerint G. T. két Kft. ügyvezetőjeként eljárva megbízásokat fogadott el jogi
tevékenység ellátására. Különösen közigazgatási eljárásban, főleg gyorshajtásokkal
kapcsolatban, ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárásban és devizahiteles
ügyekben vállalt szerződéses kötelezettséget jogi tevékenység ellátására anyagi
ellenszolgáltatás fejében, anélkül, hogy az ehhez szükséges végzettség és
dokumentumok birtokában lett volna. Az eljárásokban panaszt, beadványokat,
indítványokat szerkesztett. Ezért az ügyészség hamis tanúzásra való felbujtás és
csalás bűntettével, valamint zugírászat vétségével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanú meghallgatásával folytatódik.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
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GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK
Győri Törvényszék
K. Z. és társai

adócsalás bűntette

B.347/2011.

2016.
július 11.

09.00
Nagyterem

További tárgyalási határnap: 2016. július 13. 9.00 órától

A bíróság a „cukros ügyként” a sajtóban ismertté vált büntetőügyben folytatólagos
tárgyalást tart, tanúk kihallgatása várható.
Információ:

dr. Máté Kinga – sajtószóvivő
+36-30-86-44-303
matek@gyorvb.birosag.hu
sajto_gyor@gyorit.birosag.hu

SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Járásbíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 12. számú tárgyalóterem
F. G. Z. vádlott

Jelentős
kárt
okozó, 2016. július
üzletszerűen
elkövetett 11.
csalás bűntette és más
bűncselekmény

8.15
óra

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint F. G. Z. vádlott Csongrád Város Önkormányzat Hivatalánál
közszolgálati jogviszonyt létesített számítógépes informatikus munkakörben. A vádlott
kinevezésekor középfokú végzettséggel és alapfokú számítógépes szakképesítéssel
rendelkezett, amely a munkakör betöltéséhez elegendő volt, fizetési osztályba történő
besorolására képzettségének megfelelően került sor. A vádlott 2004. év májusában
munkáltatójának hamis főiskolai diplomát és nyelvvizsga bizonyítványt mutatott be, mely
bizonyítványok alapján a munkáltató a vádlottat más fizetési osztályba sorolta. A vádlott
köztisztviselői jogviszonya jogszabályváltozás folytán 2013. január 1. napjától kormányzati
jogviszonnyá alakult, munkáltatója a szegedi székhelyű Csongrád Megyei Kormányhivatal
lett, munkaköre nem változott. A bemutatott hamis bizonyítványok alapján mindkét
munkáltatójánál felsőfokú végzettségnek megfelelő fizetést, valamint nyelvvizsga-pótlékot
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utaltak részére, miközben valójában középfokú végzettségnek megfelelő munkabérre lett
volna jogosult.

A vádlott megtévesztő magatartásának eredményeképpen Csongrád Város
Önkormányzatának 7.982.216,- Ft összegű, a Csongrád Megyei Kormányhivatalnak
2.759.956,- Ft összegű kárt okozott, mely az eljárás során nem térült meg.
Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu

2016.07.12. (kedd)
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
Debreceni Törvényszék
Debrecen, Széchenyi u.9. I/123.
Vádlott: K.Csaba

B.169/2016.

Több ember sérelmére, előre kitervelten,
nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a
bűncselekmény elhárítására idős koránál
fogva korlátozottan képes személyek
sérelmére elkövetett emberölés bűntette és
más bűncselekmény

2016.07.12.

08:3

1. tárgyalás

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a debreceni vádlott és a Hosszúpályiban
nagyszülei kapcsolata az elmúlt évek során nem volt teljesen konfliktusmentes, mivel már előford
hogy a sértetteknek nagyobb összegű készpénze tűnt el ismeretlen körülmények között. Mivel ideg
személy ahhoz nem férhetett hozzá, így a vádlottra terelődött a gyanú. Ez azonban a családon be
maradt, a sértettek feljelentést senki ellen nem tettek. K. Csaba különböző szórakozóhelyek
szállodában végzett alkalmi munkát, tartós munkaviszonyt sehol nem tudott kialakítani. Megélhet
körülményei nehézkessé váltak, édesanyjától és nevelőapjától havi rendszerességgel kapott ugy
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pénzbeli támogatást, de ez nem fedezte kölktséges életformáját. Egy hitelintézettől felv
gyorskölcsönt is megélhetésére fordította. Barátnőjével 2014. nyarán ismerkedett meg, akin
minden alkalommal ajándékokkal szeretett volna imponálni, erre azonban pénze nem volt.
cselekményt megelőzően a vádlott már hosszabb ideje nem tudta törleszteni a kölcsönt,
édesanyjától kapott pénzt is hamar felélte. Ezért elhatározta, hogy a sejtése szerint jelentős össze
megtakarítással rendelkező nagyszüleitől fog mindenáron pénzt szerezni. Elhatározta, ha az id
korú nagyszülők önként nem adnak neki pénzt, akkor erőszakos úton, fenyegetés, akár bántalma
útján is megszerzi azt – áll a vádiratban.

2015. április 3-án délelőtt a vádlott céltalanul járkált Debrecen belvárosában, ennek so
végiggondolta azt, hogy milyen ürüggyel keresse fel a nap folyamán a Hosszúpályiban la
nagyszüleit. A kora délutáni órákban lakásában magához vett egy húsvágó bárdot, majd azt e
nejlonszatyorba csomagolva autóbusszal nagyszüleihez indult. K. Csaba négy-fél öt között érkez
meg a sértettekhez, akik beengedték unokájukat, valamennyien bementek a házba és beszélge
kezdtek. A vádlott arra várt, hogy nagymamája egyedül maradjon, mert tőle szándékozott pé
kérni. Amikor az idős asszony a konyhába távozott, a vádlott utána ment és szólt neki, hogy men
be a szobába, mert beszélni szeretne vele. Miután a szobába bementek K. Csaba közö
nagymamájával, hogy hetvenezer forint készpénzre lenne szüksége. Az asszony azt felelte, ho
nem tud pénzt adni, melynek hatására a vádlott rendkívüli indulati állapotba került, s brulális mód
kioltotta nagyszülei életét.

Bár mindkét sértett halála a fejet ért nagy erejű csapások következtében, azok elszenvedése u
rövid időn belül bekövetkezhetett, azonban figyelemmel az elkövetés eszközése, az erőbehatás
nagyságára, a végrehajtás kitartó voltára és módjára, K. Csaba az előre eltervezett cselekmén
önmagából kivetkőző, rendkívüli embertelenséggel, brutális módon, különösen kegyetlenül hajto
végre.

Miután úgy vélte, hogy mindketten meghaltak, készpénz után kezdett kutatni, a szekrények tartalm
kezdte átnézni. 126 ezer forint és pár ékszer kivételével nagyobb összegű készpénzre azonban kita
kutatás ellenére sem talált.

A vádlott a fürdőszobában lemosta a kezén és ruházatán lévő véres szennyeződést, átöltözött, m
távozott a lakásból, és taxival ment debreceni lakására. Megérkezése után a ház hatodik eme
szemétledobójába ledobta a véres elkövetési eszközöket, a cselekmény során haszn
szövetkesztyűt, valamint a sértett táskáját és pénztárcáját tartalmazó papírzsákot, majd a lakásb
tartózkodó családját meghívta vacsorázni. A vádlott az estét a történtekről semmit sem se
családjával töltötte. A családtagok másnap a kora délutáni órákban mentek vissza Hosszúpályiba
találtak rá az elhunyt sértettekre. K. Csaba Debrecenben maradt, felkereste barátnőjét, akinek
megelőzően a sértettektől eltulajdonított pénzből virágcsokrot, süteményt, parfümöt és éksz
vásárolt.

2015. április 4-én K.Csaba először tagadta, hogy bármi köze lenne nagyszülei megöléséhez, de m
ezen a napon beismerő vallomást tett a nyomozó hatóság előtt áll a vádiratban.
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Információ: Tatár Tímea sajtószóvivő, 36/30 748 3847
dr. Veszprémyné dr. Szajkó Márta, sajtótitkár, 36/30 327 0464
www.debrecenitorvenyszek.birosag.hu, email: sajto@debrecenit.birosag.hu , 36/52 526 755
Debreceni Járásbíróság
Debrecen, Arany János utca 25-31. fszt.16.
B.1220/
Vádlottak:
Különösen nagy kárt okozó, üzletszerűen 2016.07.12. 08:30
elkövetett csalás és más
2014.
I.r. K.B.
bűncselekmények
II.r. K.Cs.
Tárgyalás-perbeszédek, várhatóan ítélethirdetés
A Debreceni Járási Ügyészség vádirata szerint K. Béla 2010 és 2012 között több mint 370
millió forintot csalt ki mintegy 50 sértettől. A jobbára több milliós összegeket befektetési
céllal, vagy kölcsönként adták a Hajdú-Bihar megyei, budapesti, szegedi kárvallottak.
Az elsőrendű vádlott, K. Béla 1993-tól alkalmazottként, vállalkozóként pénzügyi
termékekkel, biztosításokkal, befektetésekkel foglalkozott – írja a vád. Széles körű
ismeretségre tett szert, a sértettek nagy részét is ez idő alatt, vagy az ekkor kiépült kapcsolatai
által ismerte meg. Jó hírnevét felhasználva 2010 nyarától kezdve ajánlott nagy hozamú
befektetéseket, vagy magas kamat ígéretével kért kölcsön. Ezek azonban mind fiktív
ajánlatok voltak, fiktív szerződésekkel. K. Béla ugyanis – ígéretével szemben – nem fektette
be az átvett összegeket, hanem saját, személyes szükségleteit fedezte belőlük. A
visszafizetés nem állt szándékában, mint ahogyan a hozamok kifizetése sem, a fiktív
szerződések csak arra kellettek, hogy megnyerje, fenntartsa a sértettek bizalmát. A II. rendű
vádlott, K. Csaba az elsőrendű vádlott ismerőseként három esetben működött közre a
csalásokban.
A legkisebb “befektetésre” átadott összeg 130 ezer forint volt, a legnagyobb több, mint 100
millió forint. Több károsult 25 – 40 millió forintokat veszített el, a beígért 20 – 48 százalékos
hozam helyett. A vádlottak csak az átvett pénz töredékét adták vissza, azt is csak néhány
sértettnek, a többség egy forintot sem látott viszont a pénzéből.
Az egyik férfitól – aki korábban már hitelezett nekik 7 millió forintot - úgy csaltak ki további
35 millió forintot, hogy azt mondták neki: egy üzleti lehetőség kapcsán csak be kell
mutatniuk a pénzt, és így megkaphatja a korábbi 7 millióját is. A pénzt azonban a
“bemutatásról” nem vitték vissza, hiába várta a károsult K. Bélát egy budapesti szállodai
szobában, az elsőrendű vádlott üres kézzel tért vissza.
Egy másik alkalommal egy élelmiszeripari cég vezetőjét azzal akarták megvezetni, hogy
arab érdekeltségű üzletet hoznak neki össze. Termékmintákat vitettek vele Budapestre, ahol
K. Béla a másodrendű vádlottat országos cigányvajdaként mutatta be. A találkozón egy
Mohamed nevű palesztin férfit is prezentáltak, aki az arab befektetők nevében eljáró
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képviselőként mutatkozott be. Megállapodás nem született, és az utóbb kért 10 milliós hitelre
is nemet mondott a kiszemelt, így ez az csalás meghiúsult.
Egy másik, ásványvizes cég tulajdonosát viszont sikerült megvezetniük. A mézesmadzag ott
is az arab befektetők érdeklődése volt, majd a tárgyalás után 10 millió forintot kértek, a
kilátásban lévő közös üzletük reményében, mondván, majd a jutalékból levonják. Végül 5
millió forint kölcsönt kaptak, de sem az üzlet nem köttetett meg, sem a kölcsön nem lett
visszafizetve.
Az ásványvizes üzlet kilátásaival egyébként többeket is becsaptak, így csaltak ki az egyik
károsulttól 42 millió, egy másiktól 100 millió forintot, 20 százalékos jutalék reményét
keltve.
A vádirat egyébként 2014 nyarán érkezett a Debreceni Járásbíróságra és 2014 őszén volt az
első tárgyalás az ügyben.
Információ: Tatár Timea sajtószóvivő, Debreceni Törvényszék , 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, Debreceni Törvényszék, 36/30 327
0464
sajto@debrecenit.birosag.hu, +36 52 526 755

FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
dr. Sz. Gy. és 12 társa

hivatali vesztegetés
bűntette

2016. július 12.

8.30

Dr. Sz. Gy. I. rendű vádlott 2003 és 2008 között a Budapest Airport Budapest
Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt.-nél dolgozott, közvetlen felettese a
jogi igazgatóként dolgozó dr. R. V. II. rendű vádlott volt. A BA. Zrt. több ügyvédi
irodával kötött megbízási szerződést különböző jogi feladatok ellátására, melyekre a
javaslatot többnyire a II. rendű vádlott tette meg. Az egyik vádpont szerint a vádlottak
elhatározták, hogy a BA. Zrt. által az ügyvédi irodáknak kifizetendő összegekből, az
ügyvédi irodák részéről eljárt ügyvédektől jogtalan előnyt kérnek. A II. rendű vádlott
közreműködésének köszönhetően a BA. Zrt. olyan ügyvédi irodákat bízott meg,
amelynek tagjai hajlandóak voltak arra, hogy a megbízási díjként kifizetett összeg
egy részét jogtalan előnyként átadják az I. és a II. rendű vádlottaknak. Az ügyvédi
irodák által kiállítandó számlák végösszegét a részükre kifizetendő összeg egy
részével megemelték, megszegve ezzel munkaszerződésüket és megsértve a cég
gazdasági érdekét. Miután a számlák összegét a BA. Zrt. az ügyvédi irodák részére
átutalta, dr. Sz. Gy. I. rendű vádlott az előre meghatározott összeget jogtalan
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előnyként az ügyvédektől átvette, majd ennek egy részét továbbadta dr. R. V. II. rendű
vádlottnak.
A tárgyalási napon perbeszédek hangzanak el.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. földszint 56.
D. E. és 12 társa

adóbevételt jelentős
mértékben
csökkentő adócsalás
bűntette

2016. július 12.

8.30

A vád szerint a vádlottak közül az I. rendű D. E. vádlott által alapított, az ECLIPSE
Informatikai Rendszerház Zrt-hez kapcsolódó – a többi vádlott által alapított – cégek által
kibocsátott fiktív számlákat 2005. szeptember 22. és 2009. január 23. közötti időszakban
befogadták és beállították az ECLIPSE Zrt. könyvelésébe abból a célból, hogy a több
milliárdos árbevétele után megfizetendő általános forgalmi adó mértékét valótlan tartamú
adóbevallással jogtalanul csökkentsék.
A tárgyalási napon az új vádirat alapján a bíróság ismételten meghallgatja a tanút
majd meghallgatja a szakértőt. A szakértő szakvéleményétől függően ügyészi perbeszéd
várható.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. I. emelet 22.
alperes: Nemzeti
Erőforrás Minisztérium
és társa

személyiségi jog
megsértése

2016. július 12.

10.00

felperes: Esélyt a
Hátrányos Helyzetű
Gyerekeknek Alapítvány
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány felperes 2009-ben kelt keresetében
azt kérte a bíróságtól, hogy állapítsa meg: az alperesek fennálló törvényi kötelezettségük
elmulasztásával fenntartják a cigány gyerekek iskola, iskolaegység és osztályszintű
jogellenes elkülönítését a nem cigány gyerekektől, a 2003-2004-es tanévtől. A felperes
továbbá azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az I. rendű alperest ötvenmillió forint
közérdekű bírság megfizetésére, valamint kötelezze az alpereseket a jogsértés abbahagyására
és a jogsértő helyzet megszüntetésére az illetékes államigazgatási hivatalok előtt eljárások
megindításával, munkaterv előírásával és a költségvetési fedezet biztosításával.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárást tanú meghallgatásával folytatja a bíróság.

információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. földszint 30.
F. GY. és 23 társa

különösen nagy
vagyoni hátrányt
okozó hűtlen
kezelés bűntette

2016. július 12.

8.30

A vád szerint a Fővárosi Önkormányzatok Társulása az érintett önkormányzatok
parkolási rendszerének üzemeltetésére kötött szerződést a Centrum Parkoló Kft.-vel,
amely 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 vádlottat és 23 társát
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és más
bűncselekményekkel vádolja.
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A tárgyalási napon tanúkat hallgat meg a bíróság.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
dr. Sz. Gy. és 12 társa

hivatali vesztegetés
bűntette

2016. július 12.

8.30

Dr. Sz. Gy. I. rendű vádlott 2003 és 2008 között a Budapest Airport Budapest
Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt.-nél dolgozott, közvetlen felettese a
jogi igazgatóként dolgozó dr. R. V. II. rendű vádlott volt. A BA. Zrt. több ügyvédi
irodával kötött megbízási szerződést különböző jogi feladatok ellátására, melyekre a
javaslatot többnyire a II. rendű vádlott tette meg. Az egyik vádpont szerint a vádlottak
elhatározták, hogy a BA. Zrt. által az ügyvédi irodáknak kifizetendő összegekből, az
ügyvédi irodák részéről eljárt ügyvédektől jogtalan előnyt kérnek. A II. rendű vádlott
közreműködésének köszönhetően a BA. Zrt. olyan ügyvédi irodákat bízott meg,
amelynek tagjai hajlandóak voltak arra, hogy a megbízási díjként kifizetett összeg
egy részét jogtalan előnyként átadják az I. és a II. rendű vádlottaknak. Az ügyvédi
irodák által kiállítandó számlák végösszegét a részükre kifizetendő összeg egy
részével megemelték, megszegve ezzel munkaszerződésüket és megsértve a cég
gazdasági érdekét. Miután a számlák összegét a BA. Zrt. az ügyvédi irodák részére
átutalta, dr. Sz. Gy. I. rendű vádlott az előre meghatározott összeget jogtalan
előnyként az ügyvédektől átvette, majd ennek egy részét továbbadta dr. R. V. II.
rendű vádlottnak.
A tárgyalási napon perbeszédek hangzanak el.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. földszint 56.
D. E. és 12 társa

adóbevételt jelentős
mértékben
csökkentő adócsalás
bűntette

2016. július 12.

8.30

A vád szerint a vádlottak közül az I. rendű D. E. vádlott által alapított, az ECLIPSE
Informatikai Rendszerház Zrt-hez kapcsolódó – a többi vádlott által alapított – cégek által
kibocsátott fiktív számlákat 2005. szeptember 22. és 2009. január 23. közötti időszakban
befogadták és beállították az ECLIPSE Zrt. könyvelésébe abból a célból, hogy a több
milliárdos árbevétele után megfizetendő általános forgalmi adó mértékét valótlan tartamú
adóbevallással jogtalanul csökkentsék.
A tárgyalási napon az új vádirat alapján a bíróság ismételten meghallgatja a tanút
majd meghallgatja a szakértőt. A szakértő szakvéleményétől függően ügyészi
perbeszéd várható.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. I. emelet 22.
alperes: Nemzeti
Erőforrás Minisztérium
és társa

személyiségi jog
megsértése

2016. július 12.

10.00

felperes: Esélyt a
Hátrányos Helyzetű
Gyerekeknek Alapítvány
Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány felperes 2009-ben kelt keresetében
azt kérte a bíróságtól, hogy állapítsa meg: az alperesek fennálló törvényi kötelezettségük
elmulasztásával fenntartják a cigány gyerekek iskola, iskolaegység és osztályszintű
jogellenes elkülönítését a nem cigány gyerekektől, a 2003-2004-es tanévtől. A felperes
továbbá azt kérte a bíróságtól, hogy kötelezze az I. rendű alperest ötvenmillió forint
közérdekű bírság megfizetésére, valamint kötelezze az alpereseket a jogsértés abbahagyására
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és a jogsértő helyzet megszüntetésére az illetékes államigazgatási hivatalok előtt eljárások
megindításával, munkaterv előírásával és a költségvetési fedezet biztosításával.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárást tanú meghallgatásával folytatja a bíróság.

információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
T. Cs. I.

csalás bűntette

2016. július 12.

9.00

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.
információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. földszint 30.
F. GY. és 23 társa

különösen nagy
vagyoni hátrányt
okozó hűtlen
kezelés bűntette

2016. július 12.

8.30

A vád szerint a Fővárosi Önkormányzatok Társulása az érintett önkormányzatok
parkolási rendszerének üzemeltetésére kötött szerződést a Centrum Parkoló Kft.-vel,
amely 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 vádlottat és 23 társát
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különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és más
bűncselekményekkel vádolja.
A tárgyalási napon tanúkat hallgat meg a bíróság.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. III. emelet 7.
G. R. és 10 társa

kerítés bűntette

2016. július 12.

8.30

A vád szerint G. R. I. rendű vádlott társaival 2006-2007 között anyagi ellenszolgáltatásért
kiskorú fiúkat szerveztek be, hogy homoszexuális kapcsolatot létesítsenek és
fajtalankodjanak U.L. IV. rendű vádlottal, és másokkal. A kiskorú sértetteknek fizettek az
aktusokért. Az ügyészség a vádlottakat tizennyolcadik életévét meg nem haladott személy
sérelmére elkövetett kerítés bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja.
A tárgyalási napon tanúkat hallgat meg a bíróság.

információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. földszint 15.
dr. U. K. és 4 társa

hűtlen kezelés
bűntette

2016. július 12.

8.30

A vád szerint az I. rendű vádlott 2010. november 15. napjától a MÁV Zrt. jogi igazgatója,
majd 2012. április 21. napjától vezető jogtanácsosa volt, aki határozatlan időre általános
megbízási szerződést kötött a jogi végzettségű II. rendű vádlottal, melyben a MÁV Zrt. azzal
bízta meg, hogy speciális szakértelmet igénylő, egyedi ügyekben jogi szakvéleményt
készítsen és ellássa a társaság peres és peren kívüli képviseletét. Ezzel szemben a II. rendű
vádlott a vállalt jogi közreműködés helyett túlnyomórészt jogi szakértelmet nem igénylő,
adminisztratív jellegű feladatokat látott el és iratrendezés címén – a többi vádlott
jóváhagyásával – összesen 7.262.880,- forint összeget kapott jogosulatlanul a MÁV Zrt.-től.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárást a vádlott meghallgatásával folytatja a bíróság.

információ: Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Fővárosi
Fax.: 06-1-354-6099
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Törvényszék e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
Sajtó Osztály
NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.)
J.T.

Különös kegyetlenséggel,
több ember életét
veszélyeztetve elkövetett
emberölés bűntette

2016.
07.12.

Fszt.7.
tárgyalóterem

14 óra 30
perc

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint J.T. vádlott
2013. májusában egyik éjszaka Nyíregyháza egyik szórakozó helyén
szórakozott. Az este folyamán nagyobb mennyiségű szeszesitalt fogyasztott. A
vádlott tisztázatlan okból nézeteltérésbe keveredett a szórakozóhelyen dolgozó
pultossal, majd egy közeli benzinkúthoz ment, ahol egy öngyújtót és egy
műanyag palackba benzint vásárolt. A benzines palackkal visszament a
szórakozóhelyhez, hogy sérelmét megtorolja, ezért a benzint a szórakozóhely fa
borítású ajtajára locsolta és azt meggyújtotta. A vádlott egy közeli söröző
teraszáról nézte az általa okozott tüzet. A sértett észlelte a benzinszagot és a
füstszagot, megpróbálta eloltani, de az nem járt eredménnyel, ezért értesítette a
tűzoltóságot, akik a tüzet eloltották.
Az ügyészség a vádlottat különös kegyetlenséggel, több ember életét
veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntettének a kísérletével vádolja.

Az ügyben határozathirdetésre kerül sor.

Információ:

Dr. Toma Attila
sajtószóvivő
30/380-6786
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu
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SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉK
Szegedi Törvényszék (6720 Szeged, Széchenyi tér 4.) 117. számú tárgyalóterem
N. R. vádlott és társai

Bűnszervezetben elkövetett 2016. július
adócsalás bűntette
12.

9.00
óra

Az ügy lényege:
A vádirat lényege szerint S. M. vádlott és 9 társa 2009. évtől kezdődően egy olyan
bűnszervezetben vettek részt, melynek keretében az Európai Unió országaiból - tipikusan
Németországból - beszerzett használt gépjárműveket valótlan tartalmú számlázások
közbeiktatásával úgy tüntettek fel, mintha azok - egyébként valós gazdasági tevékenységet
nem folytató - magyarországi cégeken keresztül kerültek volna be Magyarországra. A
vádlottak olyan látszatot termettek, mintha a gépjárműveket ezen a vádlottak egy részének
részvételével működő belföldi gazdasági társaságok szerezték volna be, és azokat így
értékesítették tovább magánszemélyeknek és cégeknek. A valós gazdasági tevékenységet
nem végző gazdasági társaságok termékbeszerzései ugyanakkor nem történtek meg, mivel
a gazdasági események ténylegesen a vádlottak egy része és az Európai Unión belüli,
külföldi gépjárműveket értékesítő gazdasági társaságok között jöttek létre. Az Európai
Unióból importált termékek után az első magyarországi értékesítést terhelő ÁFA bevallási
és befizetési kötelezettségnek ténylegesen egyik fenti gazdasági társaság sem tett eleget, és
az értékesítést terhelő befizetendő ÁFÁ-t tipikusan nem, vagy nem a valóságnak
megfelelően tüntették fel. Mindezen bűnszervezetben folytatott tevékenységükkel S. M.
vádlott és 9 társa a magyar állami költségvetésnek 2009-2011 években hozzávetőlegesen
590 millió forint kárt okozott ÁFA adónemben.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben még tart tárgyalást.

Információ:
Juhászné dr. Prágai Erika
törvényszéki bíró
sajtószóvivő
+36-30/4756-007
sajto_csongrad@szegedit.birosag.hu
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SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Törvényszék
G.M.és 9 társa

fegyveresen elkövetett
rablás bűntette és
további
bűncselekmények

2016. július
12., 14.

9:00

Fsz. 6.
A Fejér Megyei Főügyészség az I.r. vádlottat és további kilenc társát azzal
vádolja, hogy összesen tizenegy lakásba arcukat eltakarva, maszkban,
éjjel, fegyveresen vagy felfegyverkezve, erőszakkal behatoltak, ahol az ott
tartózkodókat értékeik – készpénz, ékszerek, telefon stb.- átadására
kényszerítették. Az elkövetők elsősorban olyan lakásokat választottak ki,
ahol idős korú sértettek laktak. Őket megöléssel, házuk felgyújtásával
fenyegették, sok esetben a lakásokat értéket után kutatva felforgatták. Egy
esetben a sértettre fegyvernek látszó tárgyat fogtak, a cselekménynek a
sértett három éves korú gyermeke is szemtanúja volt, akinek a száját az
elkövetők befogták, így kényszerítették a sértettet értékei átadására.
Információ:

dr. Varga Noémi
sajtószóvivő
sajto@szekesfehervarit.birosag.hu
0630/559-7181

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK

Karcagi Járásbíróság – Tiszafüredi Járásbíróság épülete Fszt. 9. számú tárgyalóterem
B.J. és 94 társa

jelentős kárt okozó,
2016. július 12., 13. 9.00
bűnszervezetben
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények
A Karcagi Járásbíróságon B.J. és 94 társa ellen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt
indult büntetőügyet, mint ismeretes a Tiszafüredi Járásbíróság egy, az ügyre
kirendelt bírája tárgyalja. A kirendelésre a Karcagi Járásbíróság jelentős
leterheltsége miatt került sor.
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Az ügyben az első tárgyalást a bíróság a vádlottak jelentős száma miatt
kihelyezett helyszínen, a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központ (5350
Tiszafüred, Örvényi út 6.) nagytermében tartotta. Itt a vádirat ismertetése
megtörtént.

Az egyes vádlottak kihallgatására azonban már kisebb tárgyalóteremben is
lehetőség van, ez indokolja, hogy a tárgyalás helyszíne immáron a Tiszafüredi
Járásbíróság épületének Fszt. 9. számú tárgyalóterme. A 2016. július 12-ére és
13-ára kitűzött folytatólagos tárgyalásokon előreláthatóan vádlottak és tanúk
kihallgatására kerül sor.

***

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak csoportonként szerveződve 2012
áprilisa és 2014 júliusa között Németországban, Ausztriában, Szlovéniában,
Csehországban, Svédországban, Svájcban és Olaszországban különböző
autókölcsönző társaságok képviselőit megtévesztve jelentős (ötmillió-egy és
ötvenmillió forint közötti) és nagyobb (ötszázezer-egy és ötmillió forint közötti)
értékű ún. prémium kategóriás gépjárműveket béreltek ki, és azokat az
eltulajdonítás szándékával Magyarországra szállították, majd értékesítették. A
vádirat szerint a vádlottak több csoport tevékenységében is részt vettek, anyagi
elszámolás mellett segítették egymás tevékenységét tolmács, kísérő
biztosításával és a gépjárművek értékesítésében történő közreműködéssel.
Körültekintően megszervezett cselekményeiket a munkamegosztás jellemezte.
Információ:

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu
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TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz.
6-os tárgyaló
P.Á.

Kábítószer-kereskedelem
bűntettének kísérlete

2016. július
12.

9.00

P.Á. vádlott mosonmagyaróvári ingatlanában 2014. július 4-én házkutatást
tartottak. Ennek során P.Á. vádlott önként előadott 1 db fecskendőt, amely
kábítószergyanús fehér port tartalmazott. A rendőrök a családi ház konyhájában
az egyik konyhaszekrényben 20 db átlátszó nejlonzacskóban bruttó 509,3
gramm tömegű, kék színű kábítószergyanús tablettákat találtak. A fehér por
tartalmazó fecskendőt és a tablettákat a nyomozó hatóság bűnjelként lefoglalta.
A vegyészszakértői vélemény szerint a lefoglalt anyagok kábítószernek
minősülnek.
P.Á. vádlottól a nyomozás során vizeletminta vételre került sor. A vizeletminta
amfetamint és metamfetamint tartalmazott.

Ítélet várható.
Információ:

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu
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2016.07.13. (szerda)
DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA
Debreceni Ítélőtábla
H. P.

Emberölés bűntette

2016.07.13.

11:00

Határozat hirdetés.
A megismételt eljárásban első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2015
decemberében H. P. vádlottat emberölés bűntette miatt 12 év börtönbüntetésre
és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3
részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen a
vádlott és védője fellebbezett a tényállás téves megállapítása miatt, az
emberölés bűntette vonatkozásában, jogos védelem okából való felmentés
érdekében. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2012 októberében
több helybeli társaság is szórakozott a Harsány településen lévő sörözőben,
akik csaknem egy időben az ott megrendezett bálból hazafelé tartottak. Az ittas
állapotban lévő P. N. sértettet testvére, P. D. és annak barátnője kísérte haza.
Útközben P. N. kötekedő hangulatban volt. Éjjel 1 óra tájban találkoztak a
vádlottal és annak társaival, akik mivel látták, hogy a sértett ittas állapotban
van, nem álltak szóba vele. Nem sokkal később ért oda M. Z. akivel a sértett
szóváltásba keveredett, majd lökdösődni kezdtek. A közelben lévő vádlott, T.
I. és Ö. R. próbálta lecsillapítani P. N-t, azonban a sértett ekkor már verekedni
kezdett. Hátulról megrúgta a vádlottat, majd ököllel is megütötte. A vádlott
ekkor a zsebéből kivett késsel többször megszúrta P. N. sértettet, aki - bár
elsősegélyben részesítették, a kórházba szállítás közben a mentőautóban
meghalt. A sértett életét az újraélesztés sem menthette meg.
Információ:

Fórizs Ildikó
sajtószóvivő
ForizsI@dit.birosag.hu
sajto@dit.birosag.hu
0630/994-3339
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FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
B. M. és 2 társa

emberrablás
bűntette

2016. július 13.

9.00

A vádirat első vádpontja szerint az I. rendű vádlottat ismeretlen személy megbízta azzal,
hogy az életvitelszerűen Bécsben élő sértettet fogja el és hurcolja Magyarországra. Az I.
rendű vádlott a gyalogosan közlekedő sértettet ismeretlen bűntársa által vezetett kisbuszba
kényszerítette, majd arra vette rá, hogy ismeretlen összetételű nyugtató-kábító gyógyszert
vegyen be. Néhány nappal később a sértettet Ausztria területén elengedte. A második
vádpont szerint az I. rendű vádlott a III. rendű vádlottal együtt, különböző előkészületek után
a sértettet ismét elrabolták és 2 hónapon keresztül fogva tartották. A II. rendű vádlott többek
között a sértett vagyonának megszerzésében működött közre.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat ellen többek között aljas indokból vagy célból elkövetett
személyi szabadság megsértésének bűntettével, a II. rendű vádlottat bűnsegédként,
fegyveresen elkövetett emberrablás bűntettével, míg a III. rendű vádlottat társtettesként
fegyveresen elkövetett emberrablás bűntettével vádolja.

Az első tárgyalási napon a bíróság vádat ismertet és meghallgatja a vádlottakat.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
T. Cs. I.

csalás bűntette

2016. július 13.

9.00

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.
információ:
Fővárosi
Törvényszék
Sajtó Osztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
B. M. és 2 társa

emberrablás
bűntette

2016. július 13.

9.00

A vádirat első vádpontja szerint az I. rendű vádlottat ismeretlen személy megbízta azzal,
hogy az életvitelszerűen Bécsben élő sértettet fogja el és hurcolja Magyarországra. Az I.
rendű vádlott a gyalogosan közlekedő sértettet ismeretlen bűntársa által vezetett kisbuszba
kényszerítette, majd arra vette rá, hogy ismeretlen összetételű nyugtató-kábító gyógyszert
vegyen be. Néhány nappal később a sértettet Ausztria területén elengedte. A második
vádpont szerint az I. rendű vádlott a III. rendű vádlottal együtt, különböző előkészületek után
a sértettet ismét elrabolták és 2 hónapon keresztül fogva tartották. A II. rendű vádlott többek
között a sértett vagyonának megszerzésében működött közre.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat ellen többek között aljas indokból vagy célból elkövetett
személyi szabadság megsértésének bűntettével, a II. rendű vádlottat bűnsegédként,
fegyveresen elkövetett emberrablás bűntettével, míg a III. rendű vádlottat társtettesként
fegyveresen elkövetett emberrablás bűntettével vádolja.

Az első tárgyalási napon a bíróság vádat ismertet és meghallgatja a vádlottakat.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. III. emelet 306.
T. S. E. és 11 társa

számítástechnikai
rendszer elleni
bűntett

2016. július 13.

8.30

eljáró bíróság: Fővárosi Törvényszék
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 ötleteteket,
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.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.
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információ: Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Fővárosi
Fax.: 06-1-354-6099
Törvényszék e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
Sajtó Osztály

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság XXI., Rákóczi Ferenc u. 78 - 82. földszint 1.
G. T. és társa

hamis tanúzás
bűntette

2016. július 13.

8.30

A vádirat szerint G. T. két Kft. ügyvezetőjeként eljárva megbízásokat fogadott el jogi
tevékenység ellátására. Különösen közigazgatási eljárásban, főleg gyorshajtásokkal
kapcsolatban, ittas járművezetés miatt indult büntetőeljárásban és devizahiteles
ügyekben vállalt szerződéses kötelezettséget jogi tevékenység ellátására anyagi
ellenszolgáltatás fejében, anélkül, hogy az ehhez szükséges végzettség és
dokumentumok birtokában lett volna. Az eljárásokban panaszt, beadványokat,
indítványokat szerkesztett. Ezért az ügyészség hamis tanúzásra való felbujtás és
csalás bűntettével, valamint zugírászat vétségével vádolja.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás tanú meghallgatásával folytatódik.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma II., Varsányi Irén u. 40 - 44. II. emelet 201.
alperes: DÖB – 68 Zrt.

bérleti szerződés

2016. július 13.

9.00

felperes: Magyar ExportImport Bank Zrt. és társa
Felperesek keresetükben annak megállapítását kérik, hogy a felek között létrejött I. kerületi
ingatlanra (iroda épületrészre és a hozzá tartozó 20 db parkolóhelyre) vonatkozó bérleti
szerződés feltűnően értékaránytalan s mint ilyen, érvénytelen. Kérik továbbá, hogy az
ellenszolgáltatás nélkül maradó szolgáltatásuk visszatérítéséről is rendelkezzen a bíróság.
Emellett az általuk teljesített hat havi kaució összegének, és mindazon vagyoni előnynek a
visszafizetésére kérik kötelezni alperest, amellyel a felperesek által a bérleményen végzett
értéknövelő beruházással jogalap nélkül gazdagodott.
A tárgyalási napon szakértőt és tanút hallgat meg a bíróság.

információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
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Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK

Bíróság KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK Díszterem
vádlott L.E.
ügy
emberölés időpont 2016. július
bűntettének kísérlete
13. 9 óra
Kezdődik az emberölési kísérlettel vádolt kecskeméti nő tárgyalása
A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott és a sértett között évek óta
szexuális viszony állt fenn. A sértett ezt többször meg akarta szakítani,
azonban a vádlott öngyilkossággal fenyegetőzött és a sértett megsajnálta
őt.
A vádlott 2016. január 17. napján – miután a sértett ismét szakítani akart
vele – egy tőrkéssel három alkalommal megszúrta a sértettet (az oldalán,
a combján és a hátán), akit egy paprika spry-val is lefújt. Ezt követően
magát is hasba szúrta.
A sértett életveszélyes, a vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket
szenvedett.
A tárgyaláson a vádismertetésre és a vádlott kihallgatására kerül sor.
A vádlott előzetes letartóztatásban van.
Információ:Dr.
Sárközy Szabolcs
sajtószóvivő

elérhetőségek +36-20-3730790
sarkozysz@kecskemetit.birosag.hu
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SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
Karcagi Járásbíróság – Tiszafüredi Járásbíróság épülete Fszt. 9. számú tárgyalóterem
B.J. és 94 társa

jelentős kárt okozó,
2016. július 12., 13. 9.00
bűnszervezetben
elkövetett csalás
bűntette és más
bűncselekmények
A Karcagi Járásbíróságon B.J. és 94 társa ellen jelentős kárt okozó, bűnszervezetben
elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt indult büntetőügyet, mint
ismeretes a Tiszafüredi Járásbíróság egy, az ügyre kirendelt bírája tárgyalja. A
kirendelésre a Karcagi Járásbíróság jelentős leterheltsége miatt került sor.

Az ügyben az első tárgyalást a bíróság a vádlottak jelentős száma miatt kihelyezett
helyszínen, a tiszafüredi Kovács Pál Művelődési Központ (5350 Tiszafüred, Örvényi
út 6.) nagytermében tartotta. Itt a vádirat ismertetése megtörtént.

Az egyes vádlottak kihallgatására azonban már kisebb tárgyalóteremben is lehetőség
van, ez indokolja, hogy a tárgyalás helyszíne immáron a Tiszafüredi Járásbíróság
épületének Fszt. 9. számú tárgyalóterme. A 2016. július 12-ére és 13-ára kitűzött
folytatólagos tárgyalásokon előreláthatóan vádlottak és tanúk kihallgatására kerül
sor.

***

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlottak csoportonként szerveződve 2012
áprilisa és 2014 júliusa között Németországban, Ausztriában, Szlovéniában,
Csehországban, Svédországban, Svájcban és Olaszországban különböző
autókölcsönző társaságok képviselőit megtévesztve jelentős (ötmillió-egy és
ötvenmillió forint közötti) és nagyobb (ötszázezer-egy és ötmillió forint közötti)
értékű ún. prémium kategóriás gépjárműveket béreltek ki, és azokat az eltulajdonítás
szándékával Magyarországra szállították, majd értékesítették. A vádirat szerint a
vádlottak több csoport tevékenységében is részt vettek, anyagi elszámolás mellett
segítették egymás tevékenységét tolmács, kísérő biztosításával és a gépjárművek
értékesítésében történő közreműködéssel. Körültekintően megszervezett
cselekményeiket a munkamegosztás jellemezte.
Információ:

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
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sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu
Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

2016.07.14. (csütörtök)
FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
B. Gy. és 16 társa

terrorcselekmény
bűntette

2016. július 14.

9.00

Az ügyészség az I. r. vádlottat társtettesként elkövetett 2 rendbeli, állami szerv kényszerítése
céljából lőfegyverrel visszaéléssel és rongálással, illetve robbanóanyaggal és robbanószerrel
visszaéléssel megvalósított terrorcselekmény bűntettével, felbujtóként elkövetett 5 rendbeli,
lakosság megfélemlítése céljából közveszélyokozással megvalósított terrorcselekmény
bűntettével, valamint felbujtóként, aljas indokból elkövetett súlyos testi sértés bűntettével
vádolja. A büntetőpernek összesen 17 vádlottja van. Az I. r. vádlott mellett további 15 vádlott
terhére is terrorcselekmény elkövetését rója a vádhatóság, míg a XVII. rendű vádlottat
lőszerrel visszaélés bűntettével vádolják.
A megelőző tárgyalási napon történtektől függően, július 12-én e-mailben adunk
felvilágosítást arról, hogy mi várható a július 14-i tárgyaláson.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
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Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. II. emelet 36.
dr. Sz. Gy. és 12 társa

hivatali vesztegetés
bűntette

2016. július 14.

8.30

Dr. Sz. Gy. I. rendű vádlott 2003 és 2008 között a Budapest Airport Budapest
Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zrt.-nél dolgozott, közvetlen felettese a
jogi igazgatóként dolgozó dr. R. V. II. rendű vádlott volt. A BA. Zrt. több ügyvédi
irodával kötött megbízási szerződést különböző jogi feladatok ellátására, melyekre a
javaslatot többnyire a II. rendű vádlott tette meg. Az egyik vádpont szerint a vádlottak
elhatározták, hogy a BA. Zrt. által az ügyvédi irodáknak kifizetendő összegekből, az
ügyvédi irodák részéről eljárt ügyvédektől jogtalan előnyt kérnek. A II. rendű vádlott
közreműködésének köszönhetően a BA. Zrt. olyan ügyvédi irodákat bízott meg,
amelynek tagjai hajlandóak voltak arra, hogy a megbízási díjként kifizetett összeg
egy részét jogtalan előnyként átadják az I. és a II. rendű vádlottaknak. Az ügyvédi
irodák által kiállítandó számlák végösszegét a részükre kifizetendő összeg egy
részével megemelték, megszegve ezzel munkaszerződésüket és megsértve a cég
gazdasági érdekét. Miután a számlák összegét a BA. Zrt. az ügyvédi irodák részére
átutalta, dr. Sz. Gy. I. rendű vádlott az előre meghatározott összeget jogtalan
előnyként az ügyvédektől átvette, majd ennek egy részét továbbadta dr. R. V. II.
rendű vádlottnak.
A tárgyalási napon várhatóan perbeszédek hangzanak el.
információ:

Fővárosi
Törvényszék
Sajtóosztály

Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6686
Fax.: 06-1-354-6099
e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. földszint 30.
F. Gy. és 23 társa

különösen nagy
vagyoni hátrányt
okozó hűtlen
kezelés bűntette

2016. július 14.

8.30

A vád szerint a Fővárosi Önkormányzatok Társulása az érintett önkormányzatok
parkolási rendszerének üzemeltetésére kötött szerződést a Centrum Parkoló Kft.-vel,
amely 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
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vállalkozói szerződésekhez kapcsolódóan fiktív számlázási láncolatot alakítottak ki
az adóalap jogosulatlan csökkentése érdekében. Az ügyészség a vádlottat és 23 társát
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével és más
bűncselekményekkel vádolja.
A tárgyalási napon tanúk meghallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. I. emelet 97.
T. Cs. I.

csalás bűntette

2016. július 14.

9.00

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.
információ:
Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék V., Budapest Markó utca 27. földszint 14.
alperes: Magyar Állam
felperes: V. J.

kártérítés

2016. július 14.

13.00

A felperes keresetlevelében kérte, hogy a bíróság egyetemlegesen kötelezze az alpereseket
környezetvédő tevékenységük folytatásával okozott kár miatt fennálló felelősségük alapján
20 millió Ft nem vagyoni kártérítés, és ezen összegnek a betegség diagnosztizálása óta
esedékessé vált kamatainak megfizetésére.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárás folytatódik.

információ:
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Fővárosi
Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Törvényszék Fax.: 06-1-354-6099
Sajtó Osztály e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. földszint 15.
dr. U. K. és 4 társa

hűtlen kezelés
bűntette

2016. július 14.

8.30

A vád szerint az I. rendű vádlott 2010. november 15. napjától a MÁV Zrt. jogi igazgatója,
majd 2012. április 21. napjától vezető jogtanácsosa volt, aki határozatlan időre általános
megbízási szerződést kötött a jogi végzettségű II. rendű vádlottal, melyben a MÁV Zrt. azzal
bízta meg, hogy speciális szakértelmet igénylő, egyedi ügyekben jogi szakvéleményt
készítsen és ellássa a társaság peres és peren kívüli képviseletét. Ezzel szemben a II. rendű
vádlott a vállalt jogi közreműködés helyett túlnyomórészt jogi szakértelmet nem igénylő,
adminisztratív jellegű feladatokat látott el és iratrendezés címén – a többi vádlott
jóváhagyásával – összesen 7.262.880,- forint összeget kapott jogosulatlanul a MÁV Zrt.-től.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárást a vádlott meghallgatásával folytatja a bíróság.

információ: Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
Fővárosi
Fax.: 06-1-354-6099
Törvényszék e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
Sajtó Osztály

Pesti Központi Kerületi Bíróság V., Markó u. 25. földszint 15.
dr. U. K. és 4 társa

hűtlen kezelés
bűntette

2016. július 14.

8.30

A vád szerint az I. rendű vádlott 2010. november 15. napjától a MÁV Zrt. jogi igazgatója,
majd 2012. április 21. napjától vezető jogtanácsosa volt, aki határozatlan időre általános
megbízási szerződést kötött a jogi végzettségű II. rendű vádlottal, melyben a MÁV Zrt.
azzal bízta meg, hogy speciális szakértelmet igénylő, egyedi ügyekben jogi szakvéleményt
készítsen és ellássa a társaság peres és peren kívüli képviseletét. Ezzel szemben a II. rendű
vádlott a vállalt jogi közreműködés helyett túlnyomórészt jogi szakértelmet nem igénylő,
adminisztratív jellegű feladatokat látott el és iratrendezés címén – a többi vádlott
jóváhagyásával – összesen 7.262.880,- forint összeget kapott jogosulatlanul a MÁV Zrt.től.
A tárgyalási napon a bizonyítási eljárást a vádlott meghallgatásával folytatja a
bíróság.

információ: Tel.: 06-1-354-6796, 06-1-354-6526, 06-1-354-6851
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Fővárosi
Fax.: 06-1-354-6099
Törvényszék e-mail: sajto@fovarosit.birosag.hu
Sajtó Osztály
MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK
Miskolci Törvényszék
K. A. vádlott
Miskolci
Törvényszék

életveszélyt okozó
sértés bűntette

testi 2016. július hó 8:30
14.
óra

Új büntetőügy tárgyalása kezdődik a Miskolci Törvényszéken K. A. vádlott
Dózsa ellen életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 2016. július 14-én 8:30
órától az I/113. számú tárgyalóteremben. A vád szerint a vádlott még
általános iskolás korából ismerte a sértettet barátnőjét, akivel Facebookon
keresztül 2015. április hónap végén felvette a kapcsolatot és találkozóra
I/113.sz.
hívta. A lány az ajánlatot azzal utasította vissza, hogy neki barátja van. A
tárgyalóterem
visszautasítást a vádlott nem fogadta el, hanem többször is írt a lánynak,
emiatt közöttük a közösségi oldalon vita alakult ki, melynek során a terhelt
több trágár tartalmú, szitkozódó stílusú üzenetet is küldött neki.
Miskolc,
Gy. u. 4.

Ezeket az elektronikus leveleket a lány aztán megmutatta a barátjának, aki
azokon felháborodva szintén szitkozódó hangnemű, számon kérő
üzeneteket küldött a vádlottnak.
2015. május 01-jén a vádlott a Miskolc, Selyemréti Strandfürdőnél szállt le
a Diósgyőr felől érkező villamosról és a gyalogátkelőhelyen átkelve haladt,
amikor arra figyelt fel, hogy a lány és barátja utánakiabáltak. A járdán
bevárta őket és előbb szóváltásba keveredett a sértettel, kölcsönösen
szidalmazták egymást a korábban történt levelezés miatt, majd dulakodni
kezdtek, melynek során mindketten megütötték a másikat, végül sértettnek
sikerült fellöknie a vádlottat.
Ezt követően a sértett és barátnője a villamos megálló felé indult, míg a
vádlott az ellenkező irányba, azonban még szitkozódva utánuk kiabált. A
sértett ezt meghallva, megfordult és a vádlott felé indult, aki ekkor elővette
a zsebéből a mindig magánál tartott un. pillangó kést (10 cm
pengehosszúságú és 15 mm legnagyobb pengeszélességű kés), és a közelébe
érő sértettet nagy erővel hasba szúrta. A sértett a szúrást követően összeesett,
a barátnője és egy közeli házból kiszaladó személy értesítette a mentőket,
akik a sértettet kórházba szállították.
Információ:

dr.Csillám Katalin, sajtószóvivő 06-46/815-249
(csillamk@miskolcit.birosag.hu)
dr.Gyurán Ildikó, sajtótitkár 06-46/815-386, 06 70/ 703-2487
(gyurani@miskolcit.birosag.hu)
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SZÉKESFEHÉRVÁRI TÖRVÉNYSZÉK
Székesfehérvári Törvényszék
G.M.és 9 társa

fegyveresen elkövetett
rablás bűntette és
további
bűncselekmények

2016. július
12., 14.

9:00

Fsz. 6.
A Fejér Megyei Főügyészség az I.r. vádlottat és további kilenc társát azzal
vádolja, hogy összesen tizenegy lakásba arcukat eltakarva, maszkban,
éjjel, fegyveresen vagy felfegyverkezve, erőszakkal behatoltak, ahol az ott
tartózkodókat értékeik – készpénz, ékszerek, telefon stb.- átadására
kényszerítették. Az elkövetők elsősorban olyan lakásokat választottak ki,
ahol idős korú sértettek laktak. Őket megöléssel, házuk felgyújtásával
fenyegették, sok esetben a lakásokat értéket után kutatva felforgatták. Egy
esetben a sértettre fegyvernek látszó tárgyat fogtak, a cselekménynek a
sértett három éves korú gyermeke is szemtanúja volt, akinek a száját az
elkövetők befogták, így kényszerítették a sértettet értékei átadására.
Információ:

dr. Varga Noémi
sajtószóvivő
sajto@szekesfehervarit.birosag.hu
0630/559-7181

SZOLNOKI TÖRVÉNYSZÉK
Szolnoki Törvényszék - I. emelet 62. számú tárgyalóterem
M.G. és társai

emberrablás bűntette és 2016. július 14.
13.00
más bűncselekmények
A M.G. és társai ellen emberrablás bűntette és más bűncselekmények miatt
folyamatban lévő büntetőügyben 2016. július 14-ére kitűzött folytatólagos
tárgyaláson előreláthatóan ítélethozatalra kerül sor.

***

A vádirat szerint M.G. I.r. vádlott 2008 augusztusában Fegyverneken
kölcsönadott 10.000.- Ft-ot a sértettnek, azzal, hogy azt a sértett 2008.
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szeptember 10-ig 15.000.- Ft összegben köteles visszafizetni. A sértett
szeptember 8-án teljesített, a vádlott azonban azt állította, hogy a pénz hamis,
és ismételten felszólította fizetésre. A sértett másnap ismét átadott 15.000.- Ftot, ám a vádlott ekkor már 15.000.- Ft-ot kért kamattal. A sértett ígéretet tett a
további 5.000.- Ft megfizetésére, ám a vádlott ismét felhívta és közölte, hogy
most már 40.000.- Ft-tal tartozik, de ezt a sértett most már elutasította, a vádlott
további telefonhívásait ezután nem fogadta. Ezt követően a vádlott a sértettet
bántalmazással fenyegette, így a sértett ennek hatására átadott a vádlott részére
40.000.- Ft-ot, majd a vádlott közölte a sértettel, hogy 10 percet késett, ezért
további 20.000.- Ft-ot követelt, majd magához vett egy szamurájkardot, és a
sértettet megöléssel fenyegette. A sértett a fenyegetések hatására további
20.000.- Ft-ot adott át a vádlott részére.

A vádirat szerint a vádlott 2009. január 8-án az utcán megállt az autójával a
sértett mellett, a gépkocsi ablakán kinyúlva egy fegyvernek látszó tárgyat a
sértettre fogott, majd közölte, hogy választhat 600.000.- Ft megfizetése vagy az
élete között. A vádlott a sértettre kiabált, felszólította, hogy szálljon be a
kocsiba, aki ennek nem akart eleget tenni, de a vádlott a gépkocsiból kiszállt,
megragadta a sértettet, és betuszkolta a kocsi hátsó ülésére. A gépkocsiban a
vádlott a sértettől elvette a személyi igazolványát, lakcímkártyáját, elszállította
a földhivatalhoz, és a sértettet megöléssel fenyegetve arra kényszerítette, hogy
a sértett tulajdonát képező ingatlan tulajdoni lapját kikérje. Ezután akarata
ellenére ügyvédhez szállította, ahol valótlan tartalmú adásvételi szerződést
íratott vele alá. A szerződést készítő ügyvéd a szerződés valótlan tartalmáról
nem bírt tudomással. A vádlott a sértettet cselekményével személyi
szabadságától több órán át megfosztotta, azonban a sértett szabadon bocsátását
követelése teljesítésétől nem tette függővé.

A vádirat további pontjaiban M.G. vádlott rablás bűntettével, illetőleg ő és 3
társa különböző sértettek sérelmére elkövetett zsarolás bűntettével, uzsora
bűncselekmény bűntettével, személy elleni erőszakos cselekménnyel
fenyegetve elkövetett zaklatás vétségével kerültek megvádolásra.
Információ:

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu
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Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

TATABÁNYAI TÖRVÉNYSZÉK
Tatabányai Törvényszék fsz. 6-os tárgyaló
E. K.

Több ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete és
más bűncselekmények

2016. július
14.

08.30

Vádlott 2014. decemberében megemlítette ismerősének Sz.G.L. sértettnek,
hogy egy külföldi ismerősén keresztül jó minőségű, új autóalkatrészeket tud
szerezni. Sz.G.L. üzleti lehetőséget látott a dologban, ezért kérte a vádlottat,
hogy ismertesse őt össze a külföldi ismerősével.

A vádlott és Sz.G.L. többszöri időpont módosítás után 2015. január 31. napján
egyeztek meg a találkozó időpontjaként. A vádlott és Sz.G.L. sértett ezen a
napon 20.00 óra körüli időpontban találkoztak Győrben. Amikor találkoztak
Sz.G.L. sértett által vezetett gépkocsiban bent ült még Sz.T. és B.F. is. A vádlott
beült gépkocsiba és elindultak Tatabánya felé. A vádlott az M1 autópálya 2.
tatabányai lehajtójánál szólt Sz.G.L. sértettnek, hogy az autópályáról hajtson le
és hajtson a Vértesszőlős és Tatabánya között lévő Vértesszőlős, Határ u. 1.
szám alatti Mc Donald's gyorsétterem közelében található zsákutcához, mivel
ide fog érkezni a vádlott külföldi ismerőse. A sértett vádlott által megjelölt
helyen le is parkolt és a kocsiban ülve várakoztak, beszélgettek. E. Krisztián
vádlott a gépjárműből rövid időre kiszállt. Egy idő után Sz.G.L. sértett a
gépjármű letekert ablakán keresztül kiszólt a vádlottnak, hogy a gépjárművel
előbbre akar állni a zsákutcában oda, ahol nagyobb a fény. A vádlott ekkor
gyorsan visszaszállt az autó bal hátsó ülésére majd hirtelen, ismeretlen okból,
egy ismeretlen típusú, öntöltő maroklőfegyverből - melynek megszerzésére,
illetve tartására a vádlott engedéllyel nem rendelkezett – leadott 1-1-1-, a
sértettek nyakára irányuló lövést.
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Sz.G.L. sértett az őt ért lövés következtében a nyak hátsó felszínének lőtt
sérülését szenvedte el.

Bizonyítás

Információ:

dr. Szabó Ferenc sajtószóvivő 36/30-929-2090
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu

dr. Lehel Enikő sajtótitkár 36/33-312-097
sajtoszoba@tatabanyait.birosag.hu
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