
Fővárosi Törvényszék 

2021.04.20. – 2021.04.23. 

 

2021.04.20. 

 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.04.20. 9:00 

Az ügy lényege: 

A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, 

bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények 

elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 

milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró 

a vádlottak terhére. 

 

Megjegyzés: a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 19-én 09:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 1. 108. 

10.B.903/2020 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. N. közokirat-hamisítás 

bűntette 

2021.04.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a külföldi állampolgárságú terhelt valódi személyazonosságát 

eltitkolva az Európai Unióban kívánt élni, valamint európai uniós tagállami út-

levéllel az Európai Unión kívül utazni. Miután egyik ismerőse a tudomására 

hozta, hogy magyar magánútlevél kiállíttatásában segíteni tud, a vádlott elha-

tározta, hogy e célból Magyarországra utazik. Az okmány igénylése során a 

magyarul egyáltalán nem beszélő, azonban az igénylés során önállóan eljáró 

vádlott a pesterzsébeti okmányirodában átadta a hivatalos személyként eljáró 

okmányirodai ügyintézőnek az általa röviddel ezt megelőzően ismeretlen kö-

rülmények között megszerzett, más nevére kiállított, a magyar állampolgársá-

got igazoló honosítási okiratot és a magyar hatóság által kiadott lakcímkártyát 

azért, hogy az ügyintéző a valótlan tartalmú magánútlevél kiállítása érdekében 

az adatokat a közhiteles nyilvántartásban rögzítse. 

A vádlott a fentieknek köszönhetően valótlan tartalmú magánútlevelet és sze-

mélyazonosító igazolványt is szerzett. 

Az ügyészség a terheltet 2 rendbeli hivatalos személy által elkövetett közokirat-

hamisítás bűntettével vádolja, amelyet felbujtóként követett el. 

 

Megjegyzés: n.a. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 
2021. április 19-én 08:30 óráig. 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 30. 

28.B.973/2019 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Gy. T. emberölés bűntette 2021.04.20. 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: n. a. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 19-én 08:30 óráig. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 7. 

3.B.20229/2017 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

H. J. + 3 fő csalás bűntette 2021.04.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

A H. J. és bűntársai 2015 áprilisától 2016 januárjáig Budapest területén élő 

idős női sértettektől csaltak ki pénzt és ékszereket. Módszerük az volt, hogy 

kinézték a kizárólag idős nő sértettek nevét, telefonszámát és címét a 

telefonkönyvből, ezt követően pedig felhívták őket. A vád szerint ha az idős 

sértett vette fel a telefont, egyikük magát a sértett unokájának vagy 

lányának kiadva, többnyire eltorzított, sírós hangon azt mondta, hogy 

balesetet okozott vagy pénzt kért kölcsön az araboktól, és ha nem fizet 

rögtön, akkor bajba kerül. A telefonáló közölte a sértettel, hogy ne 

telefonáljon senkinek, ő maga pedig személyesen nem tud a pénzért 

menni, hanem valamelyik ismerősét fogja elküldeni érte. A sértettek 

minden esetben azt hitték, hogy az unokájukkal vagy lányukkal beszélnek 

és a lakásban található összes értéküket legkésőbb másnap átadták a 

lakáshoz érkező ismeretlen személynek. Az ügyészség a bűncselekmény 

felismerésére idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére 

elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat. 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


 

Megjegyzés: a bizonyítási eljárás folytatódik, határozathozatal is várható. 

Távmeghallgatás. 

 
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 19-én 08:30 óráig. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság fsz. 29. 

511.B.587/2020 

(FT) 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

K. Gy. emberkereskedelem 

bűntette 

2021.04.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a terhelt 5 személy kiszolgáltatott helyzetét – egyikük 

alkoholfüggőségét és mentális állapotát is – kihasználva különböző 

ingatlanjain (mint pl. közművesítés nélküli tanyáján) szállásolta el az általa 

kizsákmányolt sértetteket. 

A sértettek feladata – az elszállásolásra használt ingatlan – körüli munkák 

elvégzése, valamint állatgondozás volt – rendszeresen akár napi 10-12 óra 

időtartamban. Ezért cserébe a vádlott néhányuknak némi pénzt és kevés ételt 

adott. 

Egyiküket rábírta arra is, hogy a közműtartozással terhelt ingatlanát írassa a 

vádlott lányának nevére, ezzel elkerülve azt, hogy a sértett által örökölt 

bankhitel miatt az ingatlanra jelzálogot jegyezzenek be. A vádlott valódi célja 

azonban az ingatlan tulajdonjogának megszerzése volt, amit később 

felújíttatott, majd haszonnal el is adott.  

A fent ismertetett és egyéb cselekményei miatt az ügyészség a vádlottat 4 

rendbeli kizsákmányolás céljából elkövetett emberkereskedelem, 1 rendbeli 

erőszakkal vagy fenyegetéssel kizsákmányolás céljából elkövetett 

emberkereskedelem, 1 rendbeli nagyobb kárt okozó csalás, 2 rendbeli 

közokirat-hamisítás bűntettével és 1 rendbeli segítségnyújtás elmulasztásának 

vétségével vádolja. 

 

Megjegyzés: tanúmeghallgatás várható. 
 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 
2021. április 19-én 8:30 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék, 1027 Fő utca 70-78., II/1. 

17.B.1047/2019 

 

A tárgyaláson való 

részvétel 

regisztrációhoz 

K. M. Gy. + 32 fő költségvetési csalás 

bűntette 

2021.04.20. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint S. Gy. III. rendű vádlott 2007-ben elhatározta, hogy a 

közeli családtagjai és bizalmi emberei segítségével, az általuk létrehozott 
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kötött! cégek közreműködésével egy olyan személyi kört és céghálót épít fel, 

amelynek célja, hogy az általuk alapított zöldség-gyümölcs termelői 

csoportokon és termelői szervezeteken (TÉSZ) keresztül európai uniós, 

illetve hazai költségvetésből származó, vissza nem térítendő támogatások 

igénybevételével jogtalan haszonhoz jussanak és ezzel részben a magyar, 

részben pedig az uniós költségvetésnek vagyoni hátrányt okozzanak. 

A vádlottak a III. rendű vádlott irányítása mellett, összehangoltan, a 

döntéshozókat megtévesztve követték el a III. rendű vádlott által 

meghatározott bűncselekményeket. 

Az ügyészség a vádlottakat többek között üzletszerűen elkövetett, 

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségével, 

társtettesként vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés 

bűntettével, valamint önálló intézkedésre jogosult személy által 

kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 19-én 9:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2021.04.21. 

 

Fővárosi Törvényszék, 1027 Fő utca 70-78., II/1. 

17.B.1047/2019 

 

A tárgyaláson való 

részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

K. M. Gy. + 32 fő költségvetési csalás 

bűntette 

2021.04.21. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint S. Gy. III. rendű vádlott 2007-ben elhatározta, hogy a 

közeli családtagjai és bizalmi emberei segítségével, az általuk létrehozott 

cégek közreműködésével egy olyan személyi kört és céghálót épít fel, 

amelynek célja, hogy az általuk alapított zöldség-gyümölcs termelői 

csoportokon és termelői szervezeteken (TÉSZ) keresztül európai uniós, 

illetve hazai költségvetésből származó, vissza nem térítendő támogatások 

igénybevételével jogtalan haszonhoz jussanak és ezzel részben a magyar, 

részben pedig az uniós költségvetésnek vagyoni hátrányt okozzanak. 

A vádlottak a III. rendű vádlott irányítása mellett, összehangoltan, a 

döntéshozókat megtévesztve követték el a III. rendű vádlott által 

meghatározott bűncselekményeket. 

Az ügyészség a vádlottakat többek között üzletszerűen elkövetett, 

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségével, 

társtettesként vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés 

bűntettével, valamint önálló intézkedésre jogosult személy által 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: a bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 20-án 9:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201. 

21.B.10053/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

K. J. és társa vasúti közlekedés 

tömegszerencsétlenséget 

eredményező gondatlan 

veszélyeztetésének vétsége és 

más bűncselekmény 

2021.04.21. 9:00 

Az ügy lényege: 

Az ügyészség a vádlottakat vasúti közlekedés tömegszerencsétlenséget 

eredményező gondatlan veszélyeztetésének, valamint különösen nagy kárt 

okozó közérdekű üzem működése gondatlan megzavarásának vétségével 

vádolja (sic!) abban az eljárásban, amelynek tárgya a 2016 decemberi Pillangó 

utcai metróbaleset. 

A szerencsétlenség következtében az M2-es metróvonal forgalma hosszabb 

ideig szünetelt, 164 menet kimaradt, ezek pótlására 45 darab pótlóbuszt 

kellett beállítani. A forgalom szünetelése kb. 94 ezer utast érintett. A vádlottak 

magatartásának következtében a metróközlekedésben jelentős mértékű 

zavar keletkezett, amely egyben különösen nagy mértékű, összesen 

158.409.455 forint kárt is eredményezett. 

 

Megjegyzés: n. a. 

 
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 20-án 9:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
Fővárosi Törvényszék fsz. 38. 

21.B.26/2021 

 

A tárgyaláson való 

részvétel regiszt-

rációhoz kötött! 

Ny. M. L-né és társa a választás rendje elleni 

bűntett 

2021.04.21. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott egy, a 2018-as országgyűlési választásokon 

induló párt meghatalmazottjaként az ajánlási eljárásban koordinátori 

szerepet töltött be. E minőségében többek között részt vett az ajánlások 

gyűjtésében is, amelyben a II. rendű vádlott szintén közreműködött. Több 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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esetben ők – illetve az eljárás során ismeretlenül maradt társuk – olyan 

személyek helyett és nevében írtak alá az ajánlóíveken, akik valójában nem 

adtak ajánlást a részükre, továbbá az ajánlóíven szerepelt olyan személy is, 

aki korábban elhalálozott. A vádlottak az ajánlóívek aláírásával valótlanul 

igazolták, hogy az azokon szereplő ajánlásokat személyesen ők gyűjtötték a 

megjelölt személyektől. Az ügyészség a terhelteket választás rendje elleni 

bűntettel vádolja. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 20-án 8:30 óráig 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2021.04.22. 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 30. 

28.B.973/2019 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Gy. T. emberölés bűntette 2021.04.22. 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: n. a. 
 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 
2021. április 21-én 08:30 óráig. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság  

10.B.372/2021 

 

A tárgyaláson való 

részvétel regiszt-

rációhoz kötött! 

B. K. közúti veszélyeztetés 

bűntette 

2021.04.22. 8:30 

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 
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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: előkészítő ülés. Távmeghallgatás. 
 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 
2021. április 21-én 8:30 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 5. 

16.B.31899/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Cs. S. csalás bűntette 

 

2021.04.22. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint Cs. S. vádlott 2013 és 2014 folyamán több, magas kockázati 

fedezetű élet- és balesetbiztosítási szerződést kötött különböző biztosító 

társaságoknál azért, hogy önmagának egy későbbi időpontban sérülést 

okozva, a biztosítási összegeket felvehesse. 2014. július 30-án a vezető 

jegykezelő indítási jelzését követően szándékosan bemászott a 

vasútállomásról éppen induló vonatszerelvény utolsó vagonjának az utolsó 

tengelye elé, az induló vonat kerekei átmentek a lábán. Mindkét lába olyan 

súlyosan roncsolódott, hogy azokat a lábszár középső és distalis harmad 

határában amputálni kellett. A megrendezett káresemény után a vádlott 

felesége 2014. augusztus 1-jén a biztosítóknak bejelentette a káreseményt. A 

legtöbb biztosító csalás gyanúja miatt nem teljesítette a vádlottnak a kifizetést 

- a veszélyeztetett kárérték közel 1 milliárd forint. 

 

Megjegyzés: iratismertetés várható. Távmeghallgatás. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 21-én 8:30 óráig. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.04.22. 9:00 

Az ügy lényege: 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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regisztrációhoz 

kötött! 

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. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 21-én 09:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2021.04.23. 

 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.04.23. 9:00 

Az ügy lényege: 

A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, 

bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények 

elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 

milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró 

a vádlottak terhére. 
 

Megjegyzés: a bizonyítási eljárás folytatódik. 
 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 
2021. április 22-én 09:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék II. 79. 

5.B.1028/2019 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. K.+5 fő embercsempészés 

bűntette 

2021.04.23. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a IV. rendű terhelt – több magyar és külföldi társával 

együttműködve – Magyarország területére illegálisan, beutazási és 

tartózkodási engedély nélkül érkezett személyek Ausztriába történő 

szállításának megszervezéséből biztosította megélhetését. Az 

embercsempészésben az I., II., III., V., és VI. rendű vádlottak különböző 

feladatok ellátásával vettek részt. 
 

Megjegyzés: előkészítő ülés a II. rendű vádlott vonatkozásában. 

 
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 22-én 09:00 óráig. 
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 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 30. 

23.B.975/2019 

 

A tárgyaláson való 

részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

K. K. + 1 fő életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2021.04.23. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak 2017 májusában egy IX. kerületi parkba 

mentek, hogy ott egy korábbi konfliktus miatt elégtételt vegyenek az I. 

rendű vádlott egyik hajléktalan ismerősén. A helyszínen a vádlottak 

veszekedni kezdtek a férfival és annak társával, a sértettel. A II. rendű 

vádlott megütötte a hajléktalan férfit, az I. rendű vádlott pedig megrúgta, 

majd egy ismeretlen tárggyal nagy erővel megütötte a sértettet, aki a 

bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

Az ügyészség az I. rendű vádlottat életveszélyt okozó testi sértés 

bűntettével, a II. rendű vádlottat pedig garázdaság vétségével vádolja. 

 

Megjegyzés: n.a. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 22-én 10:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 18. 

21.B.204/2020 

 

A tárgyaláson való 

részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

L. B. H. és társa emberrablás bűntette 2021.04.23. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és az elkövetéskor 18. életévüket be nem 

töltött két sértett korábbról felszínesen ismerte egymást.  

Az I. rendű vádlott kábítószer terjesztéssel foglalkozott, azt gondolta, hogy az 

ügyben 1. számú tanúként szereplő férfi szintén kábítószert terjeszt, mely 

tevékenységet a vádlott le akart állítani. Ennek érdekében 2019 áprilisában 

egy ismerőse segítségével találkozót beszélt meg a tanúval azért, hogy 10 

gramm füvet vásároljon tőle, azonban helyette a sértettek érkeztek a 

találkozóra, egy 10 emeletes ház felső szintjére. A társasház liftjéből kiszálló 

sértetteket a vádlottak már várták és egy lőfegyvernek látszó, valójában gáz-

riasztófegyvert az egyik sértett mellkasa felé irányítva az I. rendű vádlott 

utasította őket, hogy menjenek fel a tetőre, ahol aztán a riasztófegyver és egy 

kés segítségével a sértetteket fenyegették annak érdekében, hogy az ő 

területükön ne „szórjanak” kábítószert. Eközben a vádlottak az egyik sértett 

értékeit elvették és azt egymás közt a helyszínen elosztották. A cselekmény 
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elkövetése során a sértetteknek nem volt lehetősége a helyszínről 

elmenekülni. 

Ezt követően a 10 emeletes ház előtt egy másik férfival is dulakodott a két 

vádlott, melynek következtében a férfi nadrágzsebéből kiesett a telefonja és 

pénztárcája, melyből a II. rendű vádlott kivett két bankkártyát és egy BKV 

bérletet.  

 

A fenti cselekmények miatt az ügyészség a vádlottakat 2 rendbeli 

társtettesként, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 

fegyveresen elkövetett emberrablás bűntettével, társtettesként elkövetett 

rablás bűntettével és társtettesként elkövetett garázdaság vétségével, 

valamint ezen túl a II. rendű vádlottat készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel 

visszaélés vétségével vádolja. 

 

Megjegyzés: n. a. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 
2021. április 22-én 10:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság fsz. 1. 

2.B.384/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Ó. B. közösség tagja elleni 

erőszak bűntette 

2021.04.23. 10:00 

Az ügy lényege: 

A feljegyzés szerint a sértett 2021. február 25-én reggel felszállt egy 

Budapesten közlekedő helyijáratos autóbuszra. A járványügyi 

intézkedéseknek megfelelően a száját és az orrát takaró maszkot viselt, 

amelyen jól láthatóan egy tiltakozást képviselő mozgalomhoz tartozást 

jelképező felirat volt olvasható. A sértett a felszállást követően az autóbusz 

középső szakaszán foglalt helyet.  

Az autóbuszon utazó vádlott felfigyelt a sértett által viselt maszkon látható 

feliratra, amely miatt feldühödött. Odalépett a nőhöz és azzal szólította 

meg őt, hogy nem fél-e attól, hogy a maszkja miatt bajba kerülhet. A sértett 

a terhelt fellépését fenyegetőnek érezte, ezért csak annyit válaszolt neki, 

hogy „nem”. Ezt követően a vádlott szidalmazni kezdte a sértettet, majd 

magatartása egyre fenyegetőbbé vált: közölte a sértettel, szerencséje, hogy 

kamera van a buszon, különben megölné őt. A sértett az őt ért fenyegetések 

hatására csak annyit mondott: „neked is az a szerencséd, hogy van itt 

kamera.” Erre a vádlott a táskájából a már a szóváltást megelőzően elővett 

és a bal kezében tartott, megközelítőleg 8 cm pengehosszúságú késsel 

közepes erővel, célzottan az arcának bal felén megszúrta a sértettet. Amikor 

az autóbusz megérkezett a következő megállóba, a vádlott leszállt és futva 

elmenekült a helyszínről. A rendőrség munkatársai 8 órán belül elfogták a 

terheltet. 
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Az ügyészség a vádlottat felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni 

erőszak bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolja 

a férfit. 

 

Megjegyzés: bíróság elé állítás. 

 
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 22-én 10:00 óráig. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 30. 

23.B.297/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Z. Sz. életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2021.04.23. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a bűncselekmény elkövetésekor a terhelt szakácsként 

dolgozott egy gyorsétteremben. 2018. július 16-án késő este a sértett és társai 

betértek az étteremben, ahol fogyasztani szerettek volna, a vádlott azonban 

nem szolgálta ki őket. Emiatt a vádlott, a sértett, valamint a sértett társai között 

szóváltás alakult ki. Amikor a társaság kifelé ment az étteremből, a sértett egy 

fóliatekercset dobott a szakács felé, aki erre egy, a kezében lévő 35 cm-es 

pengehosszúságú kés élével a férfi fejére csapott. A bántalmazás 

következtében a sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, a 

támadott testtájékra és a bántalmazás módjára figyelemmel azonban fennállt 

az életveszélyes sérülés kialakulásának veszélye is. 

Az ügyészség a terheltet életveszélyt okozó testi sértés bűntettének 

kísérletével vádolja. 

 

Megjegyzés: előkészítő ülés. 

 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. április 22-én 8:30 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
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