GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK –
2022.07.04-07.08.
2022. 07. 04.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Nagyterem
B.435/2014.

V.R. és társai

adócsalás bűntette

2022. július 04.

09:00

A sajtóban a győrszentiváni elkövetői körrel ismertté vált büntetőügyben
perbeszédekkel folytatódik az eljárás.
Megjegyzés: Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a
hallgatóság egyéb tagjai számára.
Regisztrálni 2022. július 01. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a
kulcsarp@birosag.hu email címen.
Információ:

dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
kulcsarp@birosag.hu

2022. 07. 05.

GYŐRI TÖRVÉNYSZÉK – Nagyterem
B.84/2020.

T. F. és társai

hivatali vesztegetés
bűntette

2022. július 05.

09:00

A Kúria kijelölése folytán a Debreceni Törvényszékről érkezett ügyben tizennégy
vádlott érintett, akik többségében a NAV alkalmazottai voltak, de érintettek a
társhatóságok képviselői is. Az I. és II. r. vádlottak 2014. júniusát megelőző
időben megállapodtak, hogy hivatali lehetőségeiket, a hivatali működésük során
megismert bűnügyi adatokat arra használják fel, hogy rendszeresen milliós
nagyságrendű jogtalan előnyre tegyenek szert. Az érintettekkel közvetítő útján
vették fel a kapcsolatot a tényleges eljárás megindulása előtt és az ismereteiket
számukra úgy adták elő, mintha kizárólag a vádlottak közbenjárásán múlna egy
esetleges büntetőeljárás megindítása vagy az érintettre hátrányos befejezése,
ezért felajánlották az ügyek kedvező elintézését. Ennek keretében, a
megállapodás létrejötte után bűnügyi adatokat szolgáltattak ki az arra nem
jogosult, különböző bűnüldöző szervek látókörébe került személyeknek. A
bűnszervezet célja hivatali korrupciós bűncselekmények rendszeres
haszonszerzés érdekében történő elkövetése volt, amely szervezetet az I. és II.
r. vádlottak irányították, meghatározva a további bűnszervezeti tagok feladatát.
A hivatalos személyek közül kizárólag az I. r. vádlott találkozott, általa előre
meghatározott keretek között a fizetési hajlandóságot mutató személyekkel. A
konspiráció keretében úgy szervezték meg a találkozókat, hogy I. r. vádlott
személye ne legyen felismerhető, így például volt, amikor az I. r. vádlott egy
garázsban állt az ajtó takarásában, míg a fizető fél a garázson kívül, más esetben
az I. r. vádlott a VI. r. vádlott lakásán egy külön elsötétített helyiségben található
medencében helyezkedett el. A bűnszervezet tagjai egymással szinte mindig
személyesen találkoztak, telefont nem vittek a megbeszélésre, amennyiben
pedig telefonon kellett egyeztetni, titkosított kommunikációs lehetőséget
biztosító alkalmazásokat és hozzájuk nem köthető telefonszámokat használtak.
A bűnszervezet tagjai összesen tizenöt alkalommal ajánlották fel
közbenjárásukat, amelynek során közel százötvenmillió forint előnyt kértek az
érintettektől.
Folytatólagos tárgyalási határnap.
További tárgyalási határnap: 07.06. 9:00 óra
Megjegyzés: Előzetes regisztráció szükséges mind a sajtó, mind a
hallgatóság egyéb tagjai számára.
Regisztrálni 2022. július 01. napján (péntek) 12:00 óráig lehet a
matek@birosag.hu email címen.
Információ:

dr. Havasiné dr. Kulcsár Petra
sajtószóvivő
+36-30/291-8725
kulcsarp@birosag.hu

