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2.B.120/2021 L. M. emberölés bűntette 2021.09.13. 08:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  és  néhány  ismerőse  2019.  április  29-én  egy
kőbányai villamosmegállóban beszélgettek és italoztak. A vádlott egy idő után
a  társaságból  több  személlyel  is  vitába  keveredett,  velük  szemben
agresszívan,  támadólag lépett fel.  Egyiküket arcon is  vágta,  míg egy másik
férfit  homlokon  ütött  egy  nála  lévő,  13  cm  szárhosszúságú  csavarhúzó
nyelével. Ezt követően a vádlott otthagyta a villamosmegállót. Az egyik sértett
testvére – miután tudomást szerzett a fivérét ért sérelemről – a vádlott után
ment,  miközben  szidalmazta  és  veréssel  fenyegette  őt.  Mikor
összetalálkoztak,  e  férfi  arcon  ütötte  a  vádlottat,  mire  ő  a  nála  lévő
csavarhúzóval szemen szúrta őt, majd elmenekült a helyszínről. E sértett a
bántalmazás következtében kialakult sérülései miatt – a hetekig tartó kórházi
ellátás ellenére – elhalálozott.

Az  ügyészség  a  vádlottat  emberölés  bűntettével  és  garázdaság vétségével
vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan a vádlott és tanúk kihallgatásával
folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.09.13. 09:00

Az ügy lényege:
A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más  bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró
a vádlottak terhére.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi Törvényszék 1028 Budapest, Fő utca 70-78.

22.B.518/2020 M. M. R. és 2 társa hivatali vesztegetés
bűntette

2021.09.13. 09:00



Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  az  I.  rendű  vádlott  vezetői  engedélyét  2016  áprilisában
ideiglenesen  visszavonták  és  elrendelték  a  vezetési  jogosultságának
ideiglenes  szüneteltetését  is,  mert  a  büntetőpontjai  elérték  a  18  pontos
értékhatárt. Miután a terhelt tudomást szerzett arról, hogy a III. rendű vádlott
hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot tud készíteni, egy ismerőse
segítségével felvette vele a kapcsolatot. Személyes találkozójukon az I. rendű
vádlott  kijelentette:  bármekkora  összeget  hajlandó  kifizetni  neki  a
jogosítványa soron kívüli,  az utánképzési programban előírt vizsgafeltételek
teljesítése  nélküli  visszaszerzésében  való  közbenjárásáért  cserébe.  A  III.
rendű vádlott kapcsolatba lépett az általa jól ismert II. rendű vádlottal, akiről
úgy tudta, hogy rendőrségi kapcsolatokkal rendelkezik és tájékoztatta őt az I.
rendű  vádlott  ajánlatáról.  A  II.  rendű  vádlott  –  aki  valójában  semmilyen
protekcióval  nem  rendelkezett  a  rendőrségen  –  vállalta,  hogy  600  ezer
forintért  cserébe  egy  vezető  beosztású  rendőr  ismerősén  és  annak  egyik
kapcsolatán keresztül segít a vezetői engedély visszaszerzésében. Az I. rendű
vádlott  ezért  előlegként  300 ezer  forintot  juttatott  el  a II.  rendűnek,  aki  a
megbízást – rendőri kapcsolata híján – nem tudta végrehajtani, célja csupán a
pénz megszerzése volt.

A 2017 májusában történt Dózsa György úti baleset után a II. rendű vádlott
valótlanul azt állította, hogy a nyomozást vezető rendőr az ismerőse és 600
ezer  forint  ellenében  hajlandó  az  eljárást  az  I.  rendű  vádlott  számára
kedvezően befolyásolni.  Az  I.  rendű  vádlott  ezért  –  a  III.  rendű  vádlotton
keresztül  –  300  ezer  forintot  adott  a  II.  rendű  vádlottnak  azzal,  hogy  a
korábban bevont  vezetői  engedélyének  visszaszerzését  is  kéri.  A  II.  rendű
vádlott  valójában  azonban  nem  állt  kapcsolatban  hivatalos  személlyel,  az
átvett pénzt pedig ezúttal is saját céljára fordította.

A  III.  rendű  vádlott  közölte  az  I.  rendűvel,  hogy  a  vezetői  engedélyének
visszaszerzéséhez meg kell jelennie a záróvizsgán és felajánlotta neki, hogy
majd ő elmegy helyette,  ezért elkérte az I.  rendű személyi  igazolványát és
lakcímkártyáját is. A III. rendű vádlott végül több vizsgán és egy utánképzésen
is részt vett az I.  rendű nevében és – több sikertelen alkalom után – 2017
augusztusában végül levizsgázott, amelyről a hatóság igazolást állított ki. A
valótlan  adatokat  tartalmazó  közokirat  alapján  az  I.  rendű  vádlottnak
lehetősége nyílt a vezetői engedélye visszaszerzésére, azonban ez már nem
történt meg, mert az illetékes kormányhivatal időközben ismét elrendelte a
vádlott vezetési jogosultságának szüneteltetését. 

Az ügyészség az I. rendű vádlottat kötelesség megszegésére irányuló hivatali
vesztegetés,  hivatali  helyzettel  visszaélésre  irányuló hivatali  vesztegetés és
bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolja. A II. rendű
terhelttel  szemben  vesztegetést  állítva  elkövetett  befolyással  üzérkedés
bűntette,  míg  a  III.  rendű  vádlottal  szemben  bűnsegédként  elkövetett
kötelesség  megszegésére  irányuló  hivatali  vesztegetés,  bűnsegédként
elkövetett  hivatali  helyzettel  visszaélésre  irányuló  hivatali  vesztegetés  és
közokirat-hamisítás bűntette miatt emeltek vádat.

Megjegyzés: A vádlottak kihallgatása várható.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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



Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 14.

27.B.10415/2021 T. R. lopás bűntette 2021.09.13. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt megélhetésének biztosítása céljából rendszeresen
követett el vagyon elleni bűncselekményeket. Jelen ügyben – 2021. január 25-
én éjjel  –  a vádlott be akart törni egy VII.  kerületi  kisboltba, cselekményét
azonban a térfigyelő szolgálat kamerán keresztül észlelte, az értesített járőrök
így el tudták fogni a szeméttárolók mögött bujkáló férfit.

Az ügyészség a terheltet kisebb értékre üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal
elkövetett lopás bűntettének kísérletével vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Budai Központi Kerületi Bíróság 104.

22.B.1244/2021 Cs. J. rablás bűntette 2021.09.13. 09:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  vádlott  2021.  január  14-én  bement  egy  XII.  kerületi
dohányboltba, ahol az eladót egy nagy méretű konyhakéssel megfenyegetve
a napi bevételt követelte. A sértett a fenyegetés hatására a kasszában lévő
papírbankjegyeket kirakta a pultra. Miközben a vádlott a zsebeibe pakolta a
pénzt,  közölte az eladóval,  hogy adja oda a telefonját és annak töltőjét is.
Időközben egy vásárló érkezett a boltba, így a vádlott a készpénz egy részét
és a mobiltelefont hátrahagyva elmenekült a helyszínről,  de így is magával
vitt 220.000 forintot.

Az  ügyészség  a  vádlottat  felfegyverkezve  elkövetett  rablás  bűntettével
vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

2021.09.14.

Fővárosi Törvényszék II. 36.

28.B.715/2018 B. M. + 13 fő embercsempészés
bűntette

2021.09.14. 08:30

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  az  arab  nyelvismerettel  rendelkező  I.  rendű  vádlott  olyan
csoportot  szervezett,  amelynek  célja  az  volt,  hogy  harmadik  országbeli
állampolgárok  részére  rendszeres  haszonszerzés  fejében,  üzletszerű
segítséget nyújtson ahhoz, hogy a magyar államhatárt - Szerbia és Románia
felől  Nyugat-Európa,  Ausztria  felé  tartva  -  a  jogszabályi  rendelkezések



megszegésével  átlépjék.  Az  ügyészség  a  vádlottakat  bűnszervezetben,
társtettesként több személynek segítséget nyújtva, üzletszerűen elkövetett
embercsempészés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi Törvényszék fsz. 32.

8.B.800/2018 B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény
bűntette

2021.09.14. 08:30

Az ügy lényege:
B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények
miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás.
 
Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  kihallgatásával
folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék fsz. 30.
26.B.194/2020 Cs. D. M. emberölés bűntette 2021.09.14. 08:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  vádlott  –  bár  a  sértettel  kialakított  párkapcsolata
megromlott,  s  szakítottak  is  egymással,  ám – továbbra is  tartani  akarta  a
kapcsolatot a nővel. A vádlott 2019. július 29-én felment a sértett lakására
vacsorázni,  de  ismeretlen  okból  a  nőre  támadt:  megütötte  és  egy  20  cm
pengehosszúságú késsel többször megszúrta őt. A sértett a helyszínen életét
vesztette. A vádlott a cselekmény elkövetése után átöltözött és – a sértett
vérével  szennyezett  ruháját,  valamint  a  kést  hátrahagyva  –  távozott  a
lakásból. A férfit európai elfogatóparancs alapján Frankfurtban fogták el.
Az  ügyészség  a  vádlottat  különös  kegyetlenséggel  elkövetett  emberölés
bűntettével vádolja.

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  kihallgatásával
folytatódik.

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



Fővárosi Törvényszék II. 79.

29.Fk.515/2020 fk. M. H. R. és 2 társa kábítószer-kereskedelem
bűntette

2021.09.14. 08:30

Az ügy lényege:
A  vádirati  tényállás  szerint  az  I.  rendű  vádlott  2018  novemberétől
rendszeresen  rendelt  és  vásárolt  marihuánát,  LSD-t,  ecstasyt,  pszilocin
tartalmú gombát, valamint amfetamin tartamú speedet a II. rendű vádlottól.
Ezeket  rendszeres  haszonszerzés  céljából  különböző  –  részben  kiskorú  –
személyek részére értékesítette. E tevékenységéhez kapcsolódóan az I. rendű
vádlott 2018. novemberének utolsó hétvégéjére kibérelt egy budapesti lakást,
ahová  házibulit  kívánt  szervezni.  A  2018.  november  30-án  tartott
összejövetelen  az  I.  rendű  vádlott  legalább  100  darab  ecstasy  tablettát,
ismeretlen  mennyiségű  marihuánát,  LSD-bélyegeket  stb.  értékesített  a
buliban  résztvevőknek,  így  kiskorú  barátainak  is.  A  kábítószerből  maga is
fogyasztó I. rendű vádlott az általa korábban megszerzett gáz-riasztó fegyvert
elővette, azzal játszani kezdett, majd véletlenül állon lőtte magát. Sebesülése
miatt a terheltet a barátai kórházba kísérték, ahonnan később az édesanyja
hazaszállította.
2018. december 1-ről 2-re virradó éjszaka az I.  rendű vádlott visszament a
lakást  kitakarítani.  A  takarításban  egy  19  éves  ismerőse  volt  segítségére,
akinek  ezért  cserébe  kábítószert  adott.  Az  illető  még  a  lakásban  lenyelt
legalább 3 darab ecstasy tablettát, továbbá LSD tartalmú bélyeget, speedet és
kábítószer tartalmú gombát is fogyasztott. Ezektől reggelre rosszul lett, életét
még a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

Megjegyzés: Tanúk kihallgatása, a bizonyítási eljárás befejezése, perbeszédek
és ítélethirdetés várható.

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.09.14. 09:00

Az ügy lényege:
A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más  bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró
a vádlottak terhére.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi Törvényszék 1028 Fő utca 70-78.

22.B.335/2020 B. V. testi sértés bűntette 2021.09.14. 09:00



Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2018 decemberében megtámadott és kirabolt egy
idős  nőt  az  egyik  budapesti  villamoson.  A  férfi  többször  megütötte  a
sértettet, akitől elvett tízezer forintot, a bankkártyáját és az iratait is. A nő a
bántalmazás  következtében  8  napon  túl  gyógyuló,  közvetett  életveszélyes
sérüléseket szenvedett.
Az  ügyészség  a  vádlottat  mint  erőszakos  többszörös  visszaesőt  a
bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy
sérelmére  elkövetett  rablás  bűntettével  és  életveszélyt  okozó  testi  sértés
bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Ítélethirdetés várható.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7.

26.B.21121/2020 P. A. zaklatás vétsége 2021.09.14. 08:30

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  férfi  több  esetben  felkereste  a  katolikus  egyház  egyik
plébánosát arra kérve őt, hogy álljon ki mellette a gyermekkorában – egy
azóta már laicizált  pap által  – a sérelmére elkövetett  szexuális  zaklatás
miatt,  valamint  segítse  őt  abban,  hogy  Erdő  Péter  bíboros  bocsánatot
kérjen  tőle.  2019 májusában és  júniusában  a  terhelt  több  alkalommal
megjelent  a  plébános  által  tartott  misén,  két  esetben vallási  vezetőket
bíráló szórólapokat helyezett el egy bazilika épületében, valamint a 2019
márciusa és  júniusa közötti  időszakban napi  rendszerességgel  kísérelte
meg  telefonon  is  elérni  a  plébánost  és  az  érseki  általános  helynököt
hivatali  telefonján.  Miután  a  fenti  megkeresései  sikertelenek  voltak,  a
püspököt segítő papot mobiltelefonján is  felhívta,  részére –  egy hónap
alatt – 23 darab sms-t,  valamint 2 darab elektronikus levelet is küldött.
Ezekben  azzal  fenyegette  meg  a  címzettet,  hogy  ha  nem  kérnek  tőle
bocsánatot, akkor meg fogja zavarni a szertartásokat. 

Az ügyészség a vádlottat zaklatás vétségével vádolja.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  a  vádlott  és  tanúk  kihallgatásával
folytatódik.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.

12.B.30629/2020 Cs. L. K. és társai gyülekezési szabadság
megsértésének vétsége

2021.09.14. 08:30



Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terheltek 2020. március 1-jén részt vettek a Mi Hazánk
Mozgalom által szervezett „Horthy 100” elnevezésű gyűlésen, amelyen a Ma-
gyar  Gárda  Hagyományőrző  és  Kulturális  Egyesület  formaruháját  viselték.
Cselekményükkel a terheltek megszegték a gyülekezési jogról szóló törvény
rendelkezéseit, miszerint tilos a gyűlésen – ideértve az oda eljutást, illetve az
onnan távozást is – erőszakot közvetítő vagy megfélemlítő jellegű félkatonai,
vagy ahhoz hasonló ruházatot viselve megjelenni, illetve, ha azt tudomásul
vett bejelentés nem tartalmazta, a gyűlésen résztvevők nem viselhetnek vé-
dőfelszerelést, egyenruhát, vagy azzal összetéveszthető ruházatot.
Az ügyészség a vádlottakat békés jelleget biztosító korlátozások megsértésé-
vel elkövetett gyülekezési szabadság megsértésének vétségével vádolja.

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

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 5.

16.B.31899/2016 Cs. S. csalás bűntette 2021.09.14. 09:00

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: A bizonyítási eljárás folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 1. tárgyaló

10.B.1499/2014 S. I. L. erőszakos közösülés
bűntette és más bcs.

2021.09.14. 12:30

Az ügy lényege:
A vád szerint S. I. L. vádlott évek alatt több alkalommal, többféle módon
bántalmazta feleségét, annak terhessége ideje alatt, majd később kiskorú
gyermekük jelenlétében is.  A külföldön tartózkodó házaspár kapcsolatuk
megmentése céljából  a vádlott  javaslatára Bora Borára utazott.  S.  I.  L.  a
szigetre érve ismét erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, a sértett és a



közös gyermekük útlevelét elrejtette, így nem tudták elhagyni az országot.
Ugyanakkor  ott  tartózkodásuk  tovább  folytatta  a  sértett  bántalmazását
közös kiskorú gyermekük előtt, a sértettel rendszeresen megalázó módon
bánt.  Az  ügyészség  a  vádlottat  többek  között  erőszakos  közösülés
bűntettével,  személyi  szabadság  megsértésének  bűntettével,  kiskorú
veszélyeztetésével és közokirattal visszaélés bűntettével vádolja.
 
Megjegyzés  : Szakértő meghallgatása várható.

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

2021.09.15.

Fővárosi Törvényszék fszt. 38.

18.B.2/2021 B. I. és 8 társa hivatali vesztegetés
elfogadásának

bűntette

2021.09.15. 08:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terheltek  egy  része  –  hivatali  helyzetével  visszaélve
– jogtalan haszonért több Településfejlesztési Operatív Program keretében
megvalósuló  beruházás  közbeszerzési  pályázatát  befolyásolta
jogellenesen. A többi terhelt e közbeszerzésekben szintén érintett.

Az  ügyészség  a  vádlottakat  többek  között  vezető  beosztású  hivatalos
személy  az  előnyért  hivatali  helyzetével  egyébként  visszaélve,
bűnszövetségben elkövetett hivatali  vesztegetés elfogadásának, valamint
gazdálkodó szervezet részére vagy érdekében tevékenységet végző, önálló
intézkedésre  jogosult  személlyel  kapcsolatban  elkövetett  vesztegetés,
továbbá  versenyt  korlátozó  megállapodás  közbeszerzési  eljárásban
bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : Előkészítő ülés.
Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi  Törvényszék (A sajtó képviselői  és a hallgatóság tagjai  a Fővárosi  Törvényszék
Markó u.  27.  szám alatti épületének földszint 30.  számú tárgyalótermében, kivetítéssel
követhetik az eseményeket.)

23.B.979/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött! 

P. T. emberölés bűntette 2021.09.15. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott megtudta, hogy a sértett terhelő adatokat közöl
róla egy emberölés bűntette miatt indult ügyben a nyomozó hatóságnak. A
vádlott elhatározta, hogy megöleti a sértettet, ezért ennek megszervezésére
és végrehajtására rávette – a külön eljárásban már jogerősen elítélt – T. Gy.-
t.



Az  ügyészség  a  vádlottat  felbujtóként  előre  kitervelten,  aljas  indokból
elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. szeptember 14-én 09.00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 51.

31.B.185/2021 Sz. K. és 2 társa vesztegetés bűntette és
más bűncselekmények

2021.09.15. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I.  rendű vádlottnak a bíróságra volt idézése egy ellene
lopás  bűntette  miatt  folyamatban  lévő  büntetőügyben,  ahol  a  vádlott
tudomása  szerint  várható  volt,  hogy  végrehajtandó  szabadságvesztés
büntetésre ítélik. A vádlott mentesülni akart a tárgyaláson való megjelenés
alól,  ezért  a  tárgyalást  megelőző  napon  felhívta  a  testvérét  –  a  II.  rendű
vádlottat – és megkérte, hogy a háziorvostól kérjen neki – a valós egészségi
állapotától függetlenül és a személyes vizsgálatot mellőzve – orvosi igazolást
arról, hogy több napja influenzás, és ezért cserébe, jogtalan előnyként adjon
az  orvosnak  20.000  forintot.  A  II.  rendű  vádlott  még  aznap  felhívta  a
háziorvost – a III. rendű vádlottat – és a fent részletezettek szerint kérte az
orvosi igazolás kiállítását. A jogtalan anyagi előny ígéretét elfogadva, az orvos
kiállította  az  igazolást,  amit  benyújtottak  a  Budapesti  II.  és  III.  Kerületi
Bírósághoz. Az ígért jogtalan előnyt az orvos végül nem kapta meg.
Az  ügyészség  a  II.  rendű  vádlottat  gazdálkodó  szervezet  részére
tevékenységet  végző  önálló  intézkedésre  jogosult  személlyel  kapcsolatban
elkövetett vesztegetés bűntettével, az I. rendű vádlottat ezen bűncselekmény
felbujtójaként  vádolja.  A  III.  rendű  vádlottal  szemben  önálló  intézkedésre
jogosult  személy  által  kötelességszegéssel  elkövetett  vesztegetés
elfogadásának bűntette miatt emeltek vádat. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.09.15. 09:00

Az ügy lényege:
A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más  bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró
a vádlottak terhére.

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7.

14.B.12031/2018 S. Á. J. robbanóanyaggal
(robbantószerrel) visszaélés

bűntette

2021.09.15. 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2017 júliusában elhatározta, hogy robbanóanyagot
fog előállítani, ezért az ehhez szükséges anyagokat nagyobb mennyiségben
beszerezte,  majd  otthonában  folyamatosan  kísérletezett  ezekkel  az
anyagokkal, amelynek eredményeképp sikerült TATP-t (triaceton-triperoxid)
és  DADP-t  (diaceton-triperoxid)  előállítania.  Mindkét  vegyület
robbanóanyagnak minősül. A vádlott az 50-70 gramm tömegű TATP-t, illetve
DADP-t is tartalmazó vegyületet műanyag palackba töltötte, majd egy erdős
területen  egy  fa  tövében  kiöntötte.  A  TATP  és  a  DADP  robbanóanyag
reakciókészsége  kiszámíthatatlan,  megbízhatatlansága  és  veszélyessége
miatt még engedéllyel sem állítható elő.
A vádlott által előállított robbanóanyag az emberi élet kioltására alkalmas,
felrobbantása  esetén  3-5  méter  sugarú  körben  okozott  volna  súlyos,
maradandó  sérüléseket.  A  robbanás  közvetlen  környezetében  lévő
anyagokból  leváló  ún.  másodlagos  repeszek,  esetlegesen  közvetetten
életveszélyes, akár halált okozó sérüléseket is okozhattak volna.
Az  ügyészség  a  vádlottat  mint  különös  visszaesőt  robbanóanyaggal  vagy
robbantószerrel visszaélés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  szakértők  meghallgatásával
folytatódik.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.

21.B.10460/2021 E. I. J. szexuális erőszak
bűntette és más

bűncselekmények

2021.09.15. 09:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  2019  augusztusától  rendszeresen  létesített
szexuális  kapcsolatot  prostituáltakkal.  A  vádlott  több  esetben  megverte  a
sértetteket a szexuális szolgáltatás díjának visszaszerzése végett, de többször
előfordult  az  is,  hogy  a  szolgáltatást  megtagadó  nőket  szexuálisan
bántalmazta.
Az  ügyészség  a  vádlottat  rablás  bűntettével,  2  rendbeli  szexuális  erőszak
bűntettével,  2  rendbeli  szexuális  erőszak  bűntettének  kísérletével,  aljas
indokból,  felfegyverkezve  elkövetett  személyi  szabadság  megsértése
bűntettével, valamint 2 rendbeli súlyos testi sértés bűntettének kísérletével
vádolja. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.



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

2021.09.16.

Fővárosi Törvényszék fsz. 32.

8.B.800/2018 B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény
bűntette

2021.09.16. 08:30

Az ügy lényege:
B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények
miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás.
 
Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  szakértők  meghallgatásával
folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék II. 58.

28.B.198/2021 S. G. életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének

kísérlete

2021.09.16. 08:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  2020.  május  19-én  a  sértettel  egy  társaságban
italozott,  majd  miután  átmentek  cigarettát  és  röviditalt  vásárolni  a  közeli
dohányboltba  szóváltás  alakult  ki  közöttük.  A  vita  során  a  vádlott  ököllel
megütötte a sértettet, aki ettől hanyatt esett, fejét tompítás nélkül a járdába
ütötte, majd eszméletét vesztette és a feje, orra is vérezni kezdett. 
A vádlott nem akart mentőt hívni a sérülthöz és mikor egy járókelő felhívta a
segélyhívót, elmenekült a helyszínről. A sértett a bántalmazás következtében
életveszélyes sérülést szenvedett. 
Az  ügyészség  a  vádlottat  életveszélyt  okozó  testi  sértés  bűntettének
kísérletével vádolja. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi Törvényszék II. 59.

20.Fk.62/2020 L. B. és 3 társa életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2021.09.16. 09:00

Az ügy lényege:
A vád szerint az I. és II. rendű vádlottak összeverekedtek a III. és IV. rendű
vádlottakkal  és  más  személyekkel  egy  budapesti  munkásszállón.  A
bántalmazás során az I. rendű vádlott késsel megszúrta a III. rendű vádlottat,



aki  ennek  következtében  8  napon  belül  gyógyuló  sérülést  szenvedett,
esetében  azonban  a  közvetlen  életveszélyes  sérülés  kialakulásának  reális
lehetősége  is  fennállt.  Később  az  I.  rendű  a  IV.  rendű  vádlottat  is
megsebesítette.  Bár  ez  a sérülés  is  8  napon belül  gyógyuló volt,  azonban
ennél  is  fennállt  a  súlyosabb  sérülés  keletkezésének  esélye.  Az  I.  rendű
vádlottat  a fentieken kívül  azzal  is  vádolják,  hogy a  szálló  egyik  lakójának
szobájából ellopott 4500 forintot.

Az ügyészség az I. rendű vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettének
kísérletével, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és lopás vétségével,
míg a többi vádlottat csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk kihallgatásával folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016 T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.09.16. 09:00

Az ügy lényege:
A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben  elkövetett  sikkasztás,  csalás  és  más  bűncselekmények
elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77
milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és sikkasztást ró
a vádlottak terhére.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 3. tárgyaló

1.B.578/2021 O. Gy. és 2 társa csalás bűntette 2021.09.16. 10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terheltek és ismeretlenül maradt társaik idős embereket
hívtak fel telefonon, és magukat azok rokonainak kiadva elhitették velük,
hogy  autóval  balesetet  szenvedtek,  a  kár  rendezéséhez  pedig  pénzre
és/vagy ékszerekre van szükségük. A vádlottak cselekményeikkel 10 millió
forintot is meghaladó kárt okoztak a sértetteknek.

Az  ügyészség  a  terhelteket  többek  között  nagyobb  kárt  okozó,
üzletszerűen  és  a  bűncselekmény  felismerésére,  vagy  elhárítására  idős
koránál,  vagy  fogyatékosságánál  fogva  korlátozottan  képes  személy
sérelmére elkövetett csalás bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : Előkészítő ülés.



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

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

2.B.877/2021 B. M. súlyos testi sértés
bűntette

2021.09.16. 10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott  erőszakkal és fenyegetéssel tartott maga mellett
egy nőt és annak kétéves gyerekét egy erdei bódéban. 

Az  ügyészség  a  terheltet  mint  különös  visszaesőt  többek  között  a  sértett
sanyargatásával,  felfegyverkezve,  jelentős  érdeksérelmet  okozva,
folytatólagosan  elkövetett  személyi  szabadság  megsértése,  védekezésre
képtelen személy sérelmére elkövetett súlyos testi sértés,  valamint kiskorú
veszélyeztetésének bűntettével vádolja. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

2021.09.17.

Fővárosi Törvényszék fszt. 51.

31.B.231/2021 A. S. T. és 13 társa embercsempészés
bűntette

2021.09.17. 09:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  az  évek  óta  Magyarországon  élő  és  kiterjedt  harmadik
országbeli  kapcsolatokkal  rendelkező  I.  és  II.  rendű  vádlott  egy  olyan
bűnszervezetet  hozott  létre,  amely  rendszeres  anyagi  haszonszerzés
érdekében  a  magyar  államhatár  átlépéséhez,  egyúttal  az  Európai  Unió
területére  történő  beutazáshoz  szükséges  jogszabályi  feltételeket  nem
teljesítő  harmadik  országbeli  állampolgárok  Nyugat-Európába  történő
csempészésével foglalkozott. Az egyes részfeladatok végrehajtására további
személyeket szerveztek be.

Az ügyészség az I.  és II.  rendű vádlottakat társtettesként több személynek
segítséget nyújtva, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével, a
III-VI. és IX-XII. rendű vádlottakat üzletszerűen elkövetett embercsempészés
bűntettével,  míg  a  VII-VIII.  és  XIII-XIV.  rendű  vádlottakat  több  személynek
segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja, melyet
bűnszervezetben követtek el. 

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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



Fővárosi Törvényszék Fő utca 70-78.

22.B.511/2020 P. Á. R. különös
kegyetlenséggel

elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2021.09.17. 09:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  és  barátnője  2014-től  élettársak  voltak,
azonban  az  évek  során  kapcsolatuk  megromlott.  2020.  március  9-én
lakásukban italoztak,  majd  szóváltás  alakult  ki  kettejük  között,  amely
során  a  vádlott  feldühödött  és  többször  megütötte  a  nőt.  A  sértett
felhívta  a  segélyhívót,  azonban  a  hívás  megszakadt  és  amikor  a
segélyhívó  megpróbálta  visszahívni  a  nőt,  már  rögtön  a  hangposta
jelentkezett. Ezt követően a terhelt több órán keresztül bántalmazta a
nőt,  amelynek  az  időközben  a  szomszédok  által  értesített  rendőrök
kiérkezése  vetett  véget.  A  nő  a  bántalmazás  következtében
életveszélyes  sérüléseket  szenvedett,  életét  csak  az  időben  érkező
orvosi segítségnyújtás mentette meg.
Az ügyészség a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés
bűntettének kísérletével vádolja.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  kihallgatásával
folytatódik.

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

Fővárosi Törvényszék II. 12.

25.Bf.8281/2021 B. K. rablás bűntette 2021.09.17. 10:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  2019  februárjának  egyik  éjjelén  betört  egy  II.
kerületi családi házba. Az értékek eltulajdonítását megzavarta a hazaérkező
sértett, akitől a vádlott egy pisztolynak látszó tárggyal pénzt követelt. Miután
a vádlott kapott egymillió forintot, elmenekült a helyszínről. Három hónappal
később egy délután a terhelt visszatért a II. kerületi családi házhoz és annak
zárt  kertjébe  bemászott.  A  nála  lévő  pisztolynak  látszó  tárgyat  ráfogta  az
időközben  hazaérkező  sértettre,  akit  arra  akart  kényszeríteni,  hogy  vele
együtt  bemenjen  a  házba.  A  sértett  elkezdett  segítségért  kiabálni,  ennek
hatására  a  vádlott  először  fenyegetőzni  próbált,  majd  elmenekült  a
helyszínről.
Az  ügyészség  a  vádlottat  fegyveresen  elkövetett  rablás,  erőszakkal,  éjjel,
valamint  fegyveresen  elkövetett  magánlaksértés,  aljas  indokból  és
fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint fegyveresen
elkövetett magánlaksértés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Másodfokú eljárás, nyilvános ülés.
 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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



 Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 391.
27.B.20420/2020 T. F. közfeladatot ellátó

személy elleni erőszak
bűntette és más bcs.

2021.09.17. 08:30

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  terhelt  2018  áprilisában  jegy  nélkül  utazott  egy  vonaton,
amikor a kalauz pótdíj fizetésre szólította fel. A vádlott meglökte a kalauzt, aki
ezt  követően  telefonon  értesítette  a  rendőrséget.  Miután  a  következő
megállónál mindketten leszálltak, a vádlott kiabálni kezdett a sértettel, majd
több  alkalommal  megütötte  és  megrúgta  őt.  A  kalauz  a  bántalmazás
következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.
Az  ügyészség  a  vádlottat  közfeladatot  ellátó  személy  elleni  erőszak
bűntettével és súlyos testi sértés bűntettével vádolja.

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

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


