Fővárosi Törvényszék
2021.11.15. – 2021.11.19.
2021.11.15.
Fővárosi Törvényszék II. 58.
30.B.134/2021

K. I. G.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmény

2021.11.15.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2019. július 1-jén késő délután egy XIII. kerületi
lakóház udvarán beszélgetett az ismerőseivel. Mivel társalgás közben ráült – a
vele szintén ismeretségben álló – sértett robogójára, ezt a jármű tulajdonosa
– a sértett – nehezményezte és felelősségre vonta őt emiatt. Kettejük között
szóváltás alakult ki, amely dulakodásba torkollott. Az összetűzésbe a sértett
testvére is bekapcsolódott. A verekedés során a vádlott elővett egy 6,5 cm
pengehosszúságú kést és megszúrta az egyik férfit, majd kétszer megvágta a
másikat is. A bántalmazás következtében az előbbi sértett 8 napon túl, míg
utóbbi 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban – figyelemmel a
támadott testtájékra és az elkövetés eszközére – súlyosabb sérülés
kialakulásának a reális lehetősége is fennállt nála.
Az ügyészség a terheltet életveszélyt okozó testi sértés bűntettével és súlyos
testi sértés bűntettének kísérletével vádolja.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan tanú kihallgatással és videófelvétel
megtekintésével folytatódik. A bizonyítási eljárás befejezése esetén
perbeszédekre is sor kerül.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
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

2021.11.15.

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.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.

Információ:

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

2021.11.16.
Fővárosi Törvényszék fszt. 51.
8.B.414/2020

B. Á. F. és társa

emberölés bűntette

2021.11.16.

08:30

Az ügy lényege:
A terhelteket azzal vádolják, hogy 2011. december 2-án éjjel – miközben
biztonsági őrként szolgálatot teljesítettek egy szórakozóhelyen a Hajógyáriszigeten – részt vettek egy férfi bántalmazásában, akit eszméletlen
állapotban a Dunába dobtak. A sértett a helyszínen életét vesztette.
A vádlottakat korábban – bizonyítottság hiányában – felmentették az ellenük
társtettesként elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vád alól. A
perújítást

egy,

a

bűncselekményről

újabb

információt

nyújtó

tanú

jelentkezése miatt rendelte el a Fővárosi Ítélőtábla.
Megjegyzés: Perújítás.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 79.
29.B.181/2021

Cs. Z.

kábítószer-kereskedelem
bűntette

2021.11.16.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat első pontja szerint a terhelt – noha a vezetői engedélyét már
korábban bevonták – 2019. szeptember 22-én éjjel a vezetői képességre
hátrányosan ható szerek – kokain, marihuána, extasy és amfetamin –
befolyása alatt vezetett gépjárművet.
A második vádpont szerint a terhelt ismeretlen forrásból különböző
kábítószereket szerzett be részben saját fogyasztásra, részben pedig
továbbértékesítés céljából. 2020. január 29-én a Népligetben várakozott a
gépjárművében, amikor rendőri intézkedés alá vonták. Az autóban a
rendőrök amfetamint és marihuánát találtak, amelyek együttes tiszta
hatóanyag-tartalma meghaladta a jelentős mennyiség alsó határát.
Az ügyészség a vádlottat bódult állapotban elkövetett járművezetés
vétségével és jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószerkereskedelem bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Szakértő meghallgatásával folytatja a bíróság a bizonyítási

eljárást, melynek befejezése esetén perbeszédek és ítélethirdetés is várható.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fsz. 13.
15.B.65/2020

V. A. + 4 fő

fogolyzendülés
bűntette

2021.11.16.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terheltek 2017. július 27-én egy budapesti büntetésvégrehajtási intézetben töltötték szabadságvesztés büntetésüket. Aznap
a biztonsági zárkaellenőrzés során a biztonsági tiszt tiltott tárgyakat
(gyógyszer, illegálisan becsempészett mobiletelefon, marihuána) talált
néhányuk szekrényében, amely miatt a II., III. és IV. rendű vádlottakat át
akarták költöztetni egy másik cellába. Az öt vádlott elhatározta, hogy ellenszegülnek az utasításoknak: kiabálni kezdtek, stokival verték a zárka
ajtaját és a zárkában lévő többi fogvatartottat is ellenállásra buzdították.
A II., III. és IV. rendű vádlottak az őrök megtámadását is kilátásba helyezték, így mikor kiemelték őket a cellából meg is próbálták ütni őket, azonban az őröknek sikerült elhárítaniuk a támadást.
Az ügyészség az I. és V. rendű vádlottat fogolyzendülés bűntettével, míg
a II., III. és IV. rendű vádlottakat fogolyzendülésben erőszak alkalmazásával való részvétel bűntettével vádolja.
Megjegyzés : Előkészítő ülés a IV. rendű vádlott vonatkozásában, majd
tárgyalást folytat a bíróság, a bizonyítási eljárást a vádlottak
kihallgatásával kezdi meg. Távmeghallgatás.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék (A tárgyalás helyszíne: Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.)
3.B.605/2020

K. Zs. J. és 31 társa

költségvetési csalás
bűntette

2021.11.16.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. és a II. rendű terhelt 2018 februárjától egy zöldséggyümölcs kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet működtetett: az
Európai Unió területéről beszerzett árut az irányításuk alatt álló gazdasági
társaságok nevében, az általános forgalmi adófizetési kötelezettség

elkerülésével, egy budapesti piacon értékesítették. A bűnszervezet 2019
júniusáig 2,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi
költségvetésnek.
Mindezek alapján az ügyészség a 32 vádlottat többek között bűnszervezetben
elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás
bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével
vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fszt. 31.
29.Bf.5072/2021

Sz. S. + 2 fő

halált okozó, foglalkozás
körében elkövetett
gondatlan
veszélyeztetés vétsége

2021.11.16.

10:45

Az ügy lényege:
A vád szerint a sértett évek óta fennálló szívbetegség miatti
szívelégtelenségben szenvedett, amelynek következtében 2015 januárjában
egy budapesti kórházba került. A kapott kezelés hatékonynak bizonyult,
állapota javult, azonban pszichésen zavart volt, nyugtalan, emiatt sokat
kiabált, fájdalmakra panaszkodott. A II. rendű vádlott – a kórházi osztályon
dolgozó ügyeletes orvos – a sértettnek fájdalomcsillapítóként Contramal
terápiát rendelt, amelyet az egyik ápoló be is adott a betegnek, ennek tényét
az ápolók által vezetett ápolási betétlapon feltüntette, illetve a műszak
átadásakor erről az éjszakai ügyeletes ápolót – a I. rendű vádlottat –
tájékoztatta.
A II. rendű vádlott a sértett zavart állapotát, fájdalmait és az emiatt rendelt
Contramal terápiát a lázlapon nem tüntette fel, a műszak átadásakor erről az
éjszakai ügyeletes orvost – a III. rendű vádlottat – nem tájékoztatta.
A sértett az esti órákban ismét hangosan kiabált és fájdalomra
panaszkodott. Az I. rendű vádlott anélkül, hogy az ügyeletes orvossal
konzultált volna Contramalt adott a sértettnek. Nem sokkal később a sértett
ismét kiabálni kezdett és újból fájdalomra panaszkodott. Ekkor az I. rendű
vádlott telefonon felvette a kapcsolatot a kórház másik részén tartózkodó III.
rendű vádlottal és beszámolt neki a beteg állapotáról, azonban arról nem,
hogy ő korábban Contramalt adott a sértettnek.
A III. rendű vádlott anélkül, hogy a sértettet személyesen megvizsgálta volna
egy ampulla Contramalt rendelt a betegnek, azonban a sértett zavart
állapotát, fájdalmait és az emiatt rendelt Contramal terápiát nem tüntette fel
a lázlapon.
Az I. rendű vádlott az ügyeletes orvos által rendelt egy ampulla helyett két
ampulla Contramalt adott a betegnek. A sértett aznap éjjel elhalálozott.
Halála erőszakos okból, mérgezés okozta heveny légzési és vérkeringési
elégtelenség miatt következett be.

Az ügyészség az I. rendű vádlottat halált okozó, foglalkozás körében
elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével, a II. rendű és a III. rendű
vádlottakat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés
vétségével vádolja.
Az elsőfokú bíróság a 2020. szeptember 1-jén kihirdetett ítéletével az I.
rendű vádlottat 320 ezer, a II. rendű vádlottat 500 ezer, míg a III. rendű
vádlottat 400 ezer forint pénzbüntetésre ítélte.
Megjegyzés: Másodfokú eljárás.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7.
20.B.30957/2019

A. N. H. és társai

csoportosan elkövetett
garázdaság bűntette

2021.11.16

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terheltek „ligetvédő” aktivisták, akik közül néhányan egy
alkalommal a XIV. kerületi 56-os emlékmű melletti területen fém
kerítéselemeket rongáltak meg, egy másik esetben pedig közülük öten – egy
általuk betört OSB lapon keresztül – bementek az Ötvenhatosok terén lévő
építési területre, ahol az ott lévő biztonsági őröket szidalmazták és feléjük
köptek. Egyikük meg is dobta az egyik őrt egy OSB lap darabjával. Egy másik
terheltet ezen felül még azzal is vádolnak, hogy a földalatti vezetőfülkéjének
ajtajába úgy belerúgott, hogy a járművezető pedig a becsapódó ajtótól a
kezén 8 napon belül gyógyuló zúzódásos sérülést szerzett.
Az ügyészség szerint a vádlottak kihívóan közösségellenes erőszakos
magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást vagy
riadalmat keltsen, ezért csoportosan elkövetett garázdasággal és más
bűncselekményekkel vádolja őket.
Megjegyzés: Kamerafelvételek megtekintésével folytatódik a bizonyítási
eljárás, amelynek befejezése esetén perbeszédek és ítélethirdetés is várható.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2021.11.17.
Fővárosi Törvényszék fszt. 51.
31.B.408/2021

Sz. T. T.

emberölés bűntette

2021.11.17.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt és az akkor 18 éves sértett 2019 áprilisának elején
ismerkedett meg egymással, majd röviddel ezt követően párkapcsolat alakult
ki közöttük. A sértett elköltözött a nevelőszüleitől, miután azok nem
támogatták a vádlottal való kapcsolatát.
A lány az elköltözését követően egyre rendszertelenebbül tartotta a
kapcsolatot a családjával, a férfival való kapcsolata azonban egy idő után
romlani kezdett, gyakran összevesztek.
Ettől függetlenül a pár beköltözött egy III. kerületi, üresen álló, bontásra ítélt,
romos házba, ahol a tettlegességig fajuló viták folyamatosak voltak közöttük.
2019. szeptember 18-án a reggeli órákban ismételten összevesztek, a vita
során a férfi dühében, nagy erővel, kitartóan bántalmazta a sértettet. A
sértett a bántalmazás következtében védekezésre képtelen állapotba került,
a vádlott ezt kihasználva fojtogatni kezdte a lányt, aki a helyszínen életét
vesztette.
Cselekménye elkövetése után a terhelt a sértettet lemeztelenítette, s a
holttestet magára hagyva távozott a helyszínről. A holttestet 2019.
szeptember 28-án állampolgári bejelentés alapján találták meg.
Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével
vádolja a férfit.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 59.
25.B.275/2021

P. Zs. és 2 társa

csődbűntett kísérlete

2021.11.17.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. rendű felszámolóbiztosként dolgozó terhelt a vele
szerelmi viszonyban lévő II. rendű vádlottal elhatározta, hogy anyagi
haszonszerzés végett megszerzik egy – általa végzett – felszámolással érintett
cég – egymilliárd forintot meghaladó értékű – ingatlanjait oly módon, hogy
azokat az I. rendű vádlott színlelt szerződésekkel, a valós piaci érték alatt
értékesíti a III. rendű vádlott ügyvezetése, de ténylegesen a II. rendű vádlott
irányítása alatt álló cégnek.
Az értékesítési pályázat végül – a felszámolóbiztos személyében történt
változás miatt – érvénytelen lett.

Az ügyészség az I. rendű vádlottat színlelt vagyoncsökkenés különösen
jelentős mértékű csökkenésével járó csődbűntett kísérletével vádolja, amely
bűncselekményt a II. és III. rendű terheltek bűnsegédként követtek el.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
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

2021.11.17.

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:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 10. tárgyaló
3.B.639/2021

L. I. és társai

pénzmosás bűntette és
más bűncselekmények

2021.11.17.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. rendű terhelt 2018 nyarán jogerős szabadságvesztését
töltötte, amikor elhatározta, hogy úgy fog jogtalan haszonra szert tenni, hogy
magát többnyire ismert pénzintézet, hírközlési szolgáltató stb.
képviselőjének kiadva ismeretlenek azzal hív fel, hogy azok nagy összegű
összegű/értékű nyereményt nyertek, az átvétel feltétele azonban az ún.
„nyereményadó” megfizetése, amelyet készpénzutalási szolgáltatás
igénybevételével kell, hogy átutaljanak részére, vagy az általa meghatározott
telefonszám egyenlegét töltsék fel. Az I. rendű vádlott rávette nőismerőseit,
hogy azok a csalások elkövetéséből származó összegeket készpénzben
vegyék fel és adják át neki.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat - mint különös és többszörös visszaesőt 11 rendbeli kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és 12 rendbeli

kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének kísérletével,
szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás és 12 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó
kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségének kísérletével, míg a II.,
III. és IV. rendű vádlottakat folytatólagosan elkövetett pénzmosás
bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2021.11.18.
Fővárosi Törvényszék fszt. 51.
28.B.973/2019

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

Gy. T. + 1 fő

emberölés bűntette

2021.11.18.

08:30

Az ügy lényege:
A vád szerint a vádlott és a sértett az 1990-es évek meghatározó
jelentőségű médiavállalkozói voltak. Kapcsolatukat rendszeres üzleti viták,
hatalmi harcok és ezekből fakadóan személyes ellentét jellemezte. Mivel a
sértett a vádlott gazdasági ellehetetlenítésére törekedett, ezért a vádlott
elhatározta, hogy hatalmi harcuk végleges lezárása érdekében megöleti a
sértettet. A terhelt megbízott egy személyt, aki rávett egy másik személyt
a sértett megölésére, ami 1998. február 11-én megtörtént.
Az ügyészség a vádlottat felbujtóként előre kitervelten elkövetett
emberölés bűntettével vádolja.
A Törvényszék ezen ügyhöz egyesítette a P. T. elleni perújítást.
Megjegyzés : A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 17-én 08:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 12.
28.Bf.9028/2021

Ó. B.

közösség tagja elleni
erőszak bűntette

2021.11.18.

08:30

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.
Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett közösség tagja elleni erőszak
bűntettével és súlyos testi sértés bűntettének kísérletével vádolja a férfit.
Az elsőfokú bíróság a 2021. április 23-án kihirdetett ítéletével – halmazati
büntetésül – 6 év szabadságvesztés büntetésre és 7 év közügyektől
eltiltásra ítélte a vádlottat.
Megjegyzés : Nyilvános ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
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

2021.11.18.

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:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék (A tárgyalás helyszíne: Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.)
3.B.605/2020

K. Zs. J. és 31 társa

költségvetési csalás
bűntette

2021.11.18.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. és a II. rendű terhelt 2018 februárjától egy zöldséggyümölcs kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetet működtetett: az
Európai Unió területéről beszerzett árut az irányításuk alatt álló gazdasági
társaságok nevében, az általános forgalmi adófizetési kötelezettség
elkerülésével, egy budapesti piacon értékesítették. A bűnszervezet 2019
júniusáig 2,3 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a központi
költségvetésnek.
Mindezek alapján az ügyészség a 32 vádlottat többek között bűnszervezetben
elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás
bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével
vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság IV. 404.
16.B.21281/2020

M. R.

hivatalos személy elleni
erőszak bűntette

2021.11.18.

11:00

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint a terhelt 2018. december 12-én részt vett egy
Kossuth téri tüntetésen, ahol megbontotta az Ország Karácsonyfáját
körülvevő szánkósort és az egyik szánkót, illetve később egy hulladéktárolót
is a Parlament épületét biztosító rendőrsorfal elé vitt. Itt többek között
kukazsákokat és sörösdobozt dobott a rendőri sorfal mögé, majd
ismeretlenül maradt társaival megpróbálta áttörni a sorfalat.
Az éjjeli órákban a tüntetés többi résztvevőjével együtt megpróbáltak
padokat felgyújtani, majd ennek meghiúsulását követően a vádlott az úttestre

húzott egy közlekedési oszlopot, amelyet más tárgyakkal együtt ismeretlenek
meggyújtottak. Az égő kupac tetejére a vádlott egy kukát helyezett, amelyet
később kiemelt a tűzből és a helyszínre érkező rendőrök felé rúgott. A terhelt
ezután az egyik környező utcában felborított 4 darab közösségi kerékpárt és
egy asztalt is.
Az ügyészség csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni
erőszak bűntettével, valamint garázdaság vétségével vádolja a terheltet.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
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.

2021.11.18.

13:00

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 : A bizonyítási eljárás szakértő meghallgatásával folytatódik.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság fsz. 12.
12.B.751/2021

H. Sz.

halált okozó bódult
állapotban elkövetett
járművezetés bűntette

2021.11.18.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2020. február 4-én az esti órákban kokaintól

befolyásolt állapotban közlekedett autójával a Liszt Ferenc Repülőtérre
vezető úton, az Üllői út felől a Köki Terminál irányába. Haladása során a
KRESZ több szabályát megszegve, előzésbe kezdett, amely során áttért a
menetirány szerinti baloldali forgalmi sávba, ahol összeütközött a vele
szemben érkező, ellentétes irányba közlekedő sértett személygépkocsijával. A
sértett a baleset következtében a helyszínen életét vesztette.
Az ügyészség a terheltet halált okozó bódult állapotban elkövetett
járművezetés bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2021.11.19.
Fővárosi Törvényszék II. 81.
23.Bf.7357/2021

M. P. + 1 fő

közveszélyokozás
bűntette

2021.11.19.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlottak 2017 májusában teherautójukkal megjelentek
egy IV. kerületi budapesti üzemcsarnokban, ahol az I. rendű vádlott
karbantartóként dolgozott. Az üzemből eltulajdonítottak több fémcsövet,
valamint szögvasakat, amelyeket a teherautóra pakoltak. Ezt követően
kísérelték meg ellopni a csarnokban található gázóra előtti gáz csatlakozó
vezetéket oly módon, hogy azt egy flex-szel átvágták. Az átvágott csőből
éghető gáz kezdett szivárogni. A vádlottak, hogy megakadályozzák a további
gázszivárgást, az átvágott csövet szigetelőszalaggal tekerték be, majd
értesítették a rendőrséget.
Az ügyészség a vádlottakat közveszélyokozás bűntettével és dolog elleni
erőszakkal elkövetett lopás vétségével vádolja.
Az elsőfokú bíróság a 2021. február 17-én kihirdetett ítéletével az I. és a II.
rendű vádlottat 1 év 6 hónap szabadságvesztés büntetésre ítélte azzal, hogy
a szabadságvesztés végrehajtását mindkét vádlott esetében 2 év 6 hónap
próbaidőre felfüggesztette.
Megjegyzés : Nyilvános ülés.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.

Információ:

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 18.
31.B.333/2021

K. A.

emberölés bűntettének
kísérlete

2021.11.19.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a prostituáltként dolgozó vádlott 2019. december 10-én
az akkor 82 éves sértett lakásán tartózkodott, tudva azt, hogy a férfi aznap
vette át a nyugdíját a postástól. A terhelt felszólította az idős férfit, hogy az
előző napi szexuális szolgáltatásért adjon neki 30 ezer forintot, amelyet a
sértett megtagadott és emiatt szóváltás alakult ki közöttük. A vita során a
vádlott egy 13 cm pengehosszúságú késsel többször megszúrta a
sértettet. A férfi megpróbált segítséget kérni telefonon, azonban a nő ezt
megakadályozva elvette a mobilkészüléket, a vezetékes telefon zsinórját
pedig elvágta. Az idős férfi kiabálására azonban a házban lakók, illetve egy
ottani felújításon dolgozó munkások felfigyeltek és miután a vádlott nem
nyitott nekik ajtót, ezért feltörték azt, továbbá értesítették a rendőrséget
és a mentőket is. A vádlottat a helyszínen elfogták, az életveszélyes
sérüléseket szenvedett sértettet pedig kórházba szállították.
Az ügyészség a vádlottat a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva
korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének
kísérletével vádolja.
Megjegyzés : A bizonyítási eljárás
meghallgatásával folytatódik.

Információ:

várhatóan

tanú

és

szakértő

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 58.
14.B.1072/2013

T. S. E. és 11 társa

számítástechnikai
rendszer elleni bűntett

2021.11.19.

09:00

Az ügy lényege:
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 ötleteket,
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.
Megjegyzés: Védői perbeszédek várhatók.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
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

2021.11.19.

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:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben is
– szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 378.
25.B.30838/2021

R. L.

közveszéllyel fenyegetés
bűntette

2021.11.19.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt egy közösségi portálon más néven, profilképként
egy másik személy fotóit beállítva álprofilt hozott létre. A vádlott az álprofilról,
illetve egy e-mail címről 2021 márciusában fenyegető üzeneteket küldött egy
kereskedelmi televízió munkatársainak. Ezekben a tévécsatorna székházának
felrobbantását, illetve a címzettek és családtagjaik ellen erőszakos
cselekmény elkövetését helyezte kilátásba, ha a tévécsatorna műsorvezetői
és műsorai az általa sérelmesnek vélt magatartást ismételten tanúsítják.
Az ügyészség a terheltet folytatólagosan elkövetett közveszéllyel fenyegetés
bűntettével, zaklatás vétségével és személyes adattal visszaélés vétségével
vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7.
21.B.10460/2021

E. I. J.

szexuális erőszak
bűntette és más
bűncselekmények

2021.11.19.

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: A bizonyítási eljárás során a vádlott kihallgatása várható.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 12.
25.Bf.9951/2021

K. K.

rablás bűntette

2021.11.19.

11:00

Az ügy lényege:
A vád szerint a terhelt találkozót beszélt meg a kiskorú sértettel, akitől elvett
egy kábítószert tartalmazó borítékot és egy lőfegyvernek látszó tárggyal
értékei átadására szólította fel őt. A sértett a fenyegetés hatására átadta a
mobiltelefonját és a nála lévő készpénzt.
Az ügyészség a vádlottat fegyveresen elkövetett rablás bűntettével vádolja.
Az elsőfokú bíróság a 2021. július 5-én kihirdetett ítéletével 5 év 6 hónap
szabadságvesztésre és 350 napi tétel pénzbüntetésre (egy napi tétel 1.000.forint) valamint 7 év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat.
Megjegyzés : Nyilvános ülés.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

