Fővárosi Törvényszék
2021.11.22. – 2021.11.26.
2021.11.22.
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22.B.511/2020

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

P. Á. R.

különös
kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2021.11.22.

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 : Szakértő meghallgatásával és iratok ismertetésével
folytatódik a bizonyítási eljárás, melynek befejezése esetén
perbeszédek megtartása is várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 19-én 14:30 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

2021.11.23.
Fővárosi Törvényszék fszt. 51.
28.B.973/2019
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

Gy. T. + 1 fő

emberölés bűntette

2021.11.23.

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 22-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 I. 76.
2.B.120/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

L. M.

emberölés bűntette

2021.11.23.

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.
Mindezek alapján a vádlottat emberölés bűntettével és garázdaság vétségével
vádol az ügyészség.
Megjegyzés: Nincs adat.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 22-én 08:30 óráig.
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, 1027 Budapest, Fő utca 70-78., II/1.
17.B.339/2021

S. Gy. és társa

vesztegetés elfogadása
hatósági eljárásban
bűntette és más
bűncselekmény

2021.11.23.

09:00

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint amikor az I. rendű terhelt tudomást szerzett az általa
szervezett bűncselekmények kapcsán indított különböző eljárásokról, két
kötött!
személyt is befolyásolni kívánt azért, hogy ők ránézve kedvező vallomásokat
tegyenek. Kedvező vallomásukért cserébe készpénzes támogatást ajánlott
részükre. A II. rendű vádlott a jogtalan előnyként részére küldött készpénzt
elfogadta és az I. rendű vádlottal egyeztetettek szerint tette meg
tanúvallomását.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat mint bűnszervezetben elkövetőt két
rendbeli vesztegetés hatósági eljárásban, míg a II. rendű vádlottat mint
bűnszervezetben elkövetőt vesztegetés elfogadása hatósági eljárásban
bűntett elkövetésével vádolja.
Az ügyészség indítványozza jelen ügy egyesítését a Fővárosi Törvényszéken
már folyamatban lévő alapüggyel.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 22-én 09:00 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, 1027 Budapest Fő utca 70-78., II/1.
17.B.1047/2019

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

K. M. Gy. + 32 fő

költségvetési csalás
bűntette

2021.11.23.

10:00

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
kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével
vádolja.
Megjegyzés: Várható az egyesített ügy vádlotti, illetve az alapügy XXVIII. rendű
vádlottjának vallomástétele.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 22-én 10:00 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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság fsz. 1.
7.B.37/2021
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

H. M.

csalás bűntette és más
bűncselekmények

2021.11.23.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2014 és 2017 között Magyarország területén
jogtalan haszonszerzési célból internetes hirdetés útján úgynevezett
„fűtés- és áramdíj nullázó termékcsomag”, „rezsi-csökkentő”, „energiaoptimalizáló”, továbbá „környezetbarát házi energiatermelő” rendszer
bérletét ajánlotta fel a megtévesztett sértetteknek.
A vádlott azt állította, hogy a cégei által forgalmazott rendszer egy
hőszivattyú, egy háztetőre szerelt napelem és egy szélkerék
együtteséből áll, amelynek előnye, hogy több energiát termel meg, mint
amennyit a fogyasztó elhasznál, így a megtermelt többlet energiát egy
magyar áramszolgáltatónak értékesítik, az ebből befolyt összeg 10%-át
pedig megkapja az érintett fogyasztó.
A megrendelőknek úgynevezett regisztrációs/csatlakozási díjat, azaz
napelemes rendszerenként 350.000-690.000 forint közötti összeget
kellett megfizetniük.
Az ígért környezetbarát házi energiatermelő rendszer tényleges
kiépítése végül csak három, bemutatóként szereplő háznál történt meg,

a rendszer telepítése ugyanis már a szerződések megkötésekor sem állt
szándékában a vádlottnak. A férfi tényleges célja az volt, hogy a
sértettek tévedésbe ejtésével, a regisztrációs/csatlakozási díjként
megfizetett összegeket megszerezze.
A vádirat szerint a fentieken kívül a terhelt 2013 novemberében
belépett tulajdonosként egy, a Thaiföldi Királyságban bejegyzett,
búvároktatással foglakozó vállalkozásba, majd később a cég egyik
tagjának hamisan azt állította, hogy üzletet kötött egy nemzetközi
légitársasággal, ezért az ő cégén keresztül olcsóbban lehet
repülőjegyekhez jutni. A vádlott megkérte a férfit, hogy a búvároktató
vállalkozás közösségi oldalán tegyen közzé egy hirdetést, miszerint
korlátozott számban, nagyon kedvezményesen lehet re repülőjegyet
lehet
vásárolni
Bécs-Dubaj-Phuket
útvonalra.
A
hirdetésre
jelentkezőknek a repülőjegy árát a vádlott szlovák cégének számlájára
kellett átutalniuk.
A vádlott cége nem állt szerződéses kapcsolatban a légitársasággal, a
terhelt célja a vád szerint a sértettek megtévesztése, és az általuk átutalt
összegek megszerzése volt.
A kétféle csalássorozatnak összesen több mint száz sértettje van, az
okozott kár pedig meghaladja a 70 millió forintot.
Az ügyészség a terheltet 89 rendbeli kisebb kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás bűntettével, 46 rendbeli nagyobb kárt okozó,
üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és egyéb bűncselekmények
elkövetésével vádolja.
Megjegyzés : A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 22-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

2021.11.24.
Fővárosi Törvényszék fszt. 30.
23.B.296/2021

P. T. + 1 fő

emberölés bűntette

2021.11.24.

09:00

A tárgyaláson
való részvétel
Az ügy lényege:
regisztrációhoz
A vád szerint a sértett az I. rendű vádlott által szervezett bűnelkövetői csokötött!
port tagja volt, azonban a korábbi baráti viszonyuk megromlott. Ekkor az I.
rendű vádlott megbízta egy ismerősét – a bűnelkövetői csoport másik tagját –

és a II. rendű vádlottat, hogy öljék meg a sértettet. A két férfi felkereste a sértettet a lakásán, ahol a II. rendű vádlott lelőtte őt. A bűncselekményhez használt fegyvert a Dunába dobták. Azt hónapokkal később hajléktalanok találták
meg és leadták a rendőrségen.
Az ügyészség a II. rendű vádlottat előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével, a I. rendű vádlottat pedig ezen bűncselekményre való felbujtással
vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. A sajtó képviselői és a hallgatóság tagjai – a
regisztráció elfogadása után – a földszint 30. számú tárgyalóteremben,
kivetítés útján követhetik az eljárási cselekményeket.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 23-án 09:00 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 1027 Budapest, Fő utca 70-78.
41.B.269/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

B. S. és társa

emberölés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmények

2021.11.24.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. és a II. rendű vádlott 2016. május 16-án egy csepeli
ingatlanban tartózkodott, ahol új pszichoaktív anyagot fogyasztottak és
italoztak. Később csatlakozott hozzájuk a már szintén ittas állapotban lévő
sértett, akivel ismeretlen okból összeszólalkoztak. A II. rendű vádlott
megütötte a férfit, aki erre elővett egy kést, de miután megmutatta a
vádlottnak vissza is tette a zsebébe. Erre mindkét vádlott megütötte a
sértettet, majd az I. rendű elővett egy 18,5 cm pengehosszúságú vadászkést
és egy 13 cm pengehosszúságú kést is és az egyikkel megszúrta a férfi
nyakát. A sértett ekkor távozni akart, de a vádlottak ezt nem hagyták. A II.
rendű terhelt egy székre lökte és lefogta a férfit, az I. rendű pedig újból
megvágta a nyakát. Eközben mindketten azt hangoztatták, hogy a sértettet
meg kell ölni, illetve felhívták a figyelmét arra, hogy nem mondhatja el
senkinek hogyan szerezte a sérüléseit, azt kell mondania, hogy két román
állampolgár szúrta meg. A vérző férfi kikéredzkedett a mosdóba és ekkor
sikerült elmenekülnie, azonban a vádlottak autóval utána mentek és
visszavitték a házba. A terheltek – egy fejszével – ismét megfenyegették a
sértettet, hogy megölik. A rossz állapotba került sértetthez végül másnap az
I. rendű vádlott mentőt hívott.
A férfi a bántalmazás következtében 8 napon belül és 8 napon túl gyógyuló
sérüléseket is szenvedett. Figyelemmel a veszélyeztetett testrészekre,
valamint az elkövetés módjára és eszközére a sértett halála is
bekövetkezhetett volna. A nyakat ért sérülés miatt a sértettnél maradandó
fogyatékosság, illetve súlyos egészségromlás alakult ki.
Ezen felül a vádlottak a bűncselekmény estéjén a velük közös házban lakó

kiskorú ismerősüket és annak barátnőjét is megfenyegették, bántalmazták,
valamint nem engedték elmenni a helyszínről.
Az ügyészség a vádlottakat emberölés bűntettének kísérletével,
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére társtettesként
elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntettével és kényszerítés
bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 23-án 09:00 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, 1027 Budapest Fő utca 70-78., II/1.
17.B.1047/2019

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

K. M. Gy. + 32 fő

költségvetési csalás
bűntette

2021.11.24.

09:00

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
kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével
vádolja.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 23-án 09:00 óráig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a

Információ:

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: Budai Központi Kerületi Bíróság fszt. 30.)
214.B.227/2021

dr. L. J. K. és társai

zsarolás bűntette és más
bűncselekmények

2021.11.24.

10:30

A tárgyaláson
való részvétel
Az ügy lényege:
regisztrációhoz
A vád szerint az I. rendű vádlott ügyvédként a sértett cégeinek jogi ügyeit inkötött!
tézte. A férfi kihasználva, hogy megbízója az üzleti élet, a cégmenedzsment,
valamint a gazdasági- és kereskedelmi jog területén alapos és rendszerszintű
ismeretekkel nem bír, illetve a hatóságokkal szemben bizalmatlan, elhatározta, hogy jogosulatlanul vagyoni előnyt szerez. Valótlan indokkal üzleti és személyi titkokat szerzett meg a sértettől, amelyek birtokában a későbbiekben
fenyegette és zsarolta őt. A vádiratban részletezett bűncselekmények elkövetésében a terheltet több esetben – különböző szerepekben – a vádlott-társai
segítették.
Az ügyészség többek között bűnszövetségben, élet elleni fenyegetéssel elkövetett zsarolás bűntette, folytatólagosan, üzletszerűen, jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának vétsége
miatt emelt vádat.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 23-án 10:30 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

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 305.
6.B.21073/2020

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

Sz. K. B. és társa

hivatalos személy elleni
erőszak bűntette

2021.11.24.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. rendű terhelt 2018. december 12-én részt vett egy
Kossuth téri tüntetésen. A rendezvény során meggyújtott egy pirotechnikai
eszközt, amelyet – miután az már nem szikrázott, csak füstöt árasztott
magából – a Parlament épületének biztosítását végző rendőrök felé dobott.
Másnap az I. rendű vádlott – ezúttal a II. rendű terhelt társaságában – újfent

megjelent egy Kossuth téri demonstráción, amely során mindketten
meggyújtottak pirotechnikai eszközöket, majd miután azok már csak füstöt
bocsátottak ki magukból, az I. rendű vádlott többet, míg a II. rendű vádlott
egyet a rendőrök felé dobott. Az I. rendű terhelt egy esetben pedig még egy
azonosítatlanul maradt tárgyat is dobott a rendőrök irányába, akikkel később
lökdösődött is, később pedig egy földön talált könnygáz palackkal is feléjük
fújt.
Az ügyészség az I. rendű terheltet csoportosan elkövetett hivatalos személy
elleni erőszak, míg a II. rendűt csoportosan, társtettesként elkövetett
hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolja.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 23-án 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

Pesti Központi Kerületi Bíróság IV. 404.
16.B.20936/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

D. L.

információs adat
megsértése bűntette és
más bűncselekmények

2021.11.24.

11:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt a sértettel 2016-tól 2020 májusáig élt
párkapcsolatban, amelynek végét a vádlott nem volt hajlandó elfogadni,
ezért a nő akarata ellenére napi rendszerességgel – jellemzően
telefonhívásokkal, de üzenetekkel is – próbált kapcsolatba lépni vele.
Többször megjelent a nő lakásánál is azért, hogy a sértett kibéküljön vele.
Mivel a terhelt ismerte a sértett egyik közösségi oldalon lévő profiljához,
valamint az email-fiókjához tartozó jelszavait, így azokat felhasználva több
alkalommal kutakodott volt barátnője üzeneteiben, e-mailjeiben, valamint a
közösségi profiljában üzeneteket, illetve ismerősöket törölt.
A férfi a vele szemben indult eljárás során többször állt távoltartás hatálya
alatt, a bíróság rendbírsággal is sújtotta, mindezek ellenére letartóztatásának
elrendeléséig több mint 18.000 alkalommal kezdeményezett hívást, küldött
üzenetet vagy próbált a sértettel személyesen kapcsolatba lépni.
Az ügyészség a férfit információs rendszer megsértése bűntettével és
zaklatás vétségével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 23-án 11:00 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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7.
28.B.20449/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

K. Zs.

jelentős kárt okozó
csalás bűntette

2021.11.24.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sértett 2007 februárjától közel egy évig dolgozott a vádlott
irányítása alatt működő vendéglátóipari egységben. A sértett távozása után
is jó kapcsolatban maradt a vádlottal, akivel évente többször beszéltek, így a
vádlottnak tudomása volt arról, hogy a nő jó anyagi körülmények között él
külföldön.
A férfi annak érdekében, hogy a nő bizalmába férkőzve tőle pénzt szerezzen,
2015 novemberében felvette vele a kapcsolatot. Amikor a sértett 2015 év
végén Magyarországon tartózkodott szerelmi kapcsolatba került a vádlottal,
aki külföldön is meglátogatta őt. A külföldi tartózkodás során a vádlott
elmondta a sértettnek, hogy szeretne létrehozni egy bárral együtt működő
hostelt, azonban az ingatlan belső átalakításához szükséges 25 millió
forinttal nem rendelkezik. A férfi azt ígérte a sértettnek, hogy ha
rendelkezésére bocsátja a felújításhoz szükséges összeget, akkor 50 %-os
részesedést ad neki a későbbi bevételből. A sértett bízva a vádlottban több
mint 10 millió forintot adott át neki részletekben. A nő 2016 májusában
tájékoztatta a vádlottat, hogy megállapodásuktól eláll és kérte a pénzének
visszafizetését, amelyet a vádlott nem tett meg. A terheltnek a hostel és bár
létrehozása valójában nem állt szándékában. Célja kizárólag az volt, hogy a
sértettől pénzt szerezzen, amely összeget saját céljaira fordította.
Az ügyészség a terheltet jelentős kárt okozó csalás bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 23-án 13:00 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

2021.11.25.
Fővárosi Törvényszék fszt. 51.
28.B.973/2019
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

Gy. T. + 1 fő

emberölés bűntette

2021.11.25.

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 24-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 fszt. 32.
11.B.284/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

O. Zs.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette és más
bűncselekmény

2021.11.25.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vidéken hajléktalanként élő sértett 2019. szeptember 29én Budapestre utazott, hogy együtt töltsön néhány napot a szintén
hajléktalanként élő vádlottal. A pár másnap este együtt italozott és
megbeszélték, hogy az éjszakát az egyik bevásárlóközpont parkolójához
tartozó lépcsőházban töltik. Útközben – a vádlott féltékenysége miatt –
szóváltás alakult ki közöttük, amelynek során a terhelt többször arcon ütötte
a sértettet. A parkoló lépcsőházában ismét szóváltás alakult ki közöttük, a
vádlott fojtogatta, többször megütötte, illetve meg is rúgta a nőt. A sértett a
bántalmazás közben többször elvesztette az eszméletét.
Amikor a nő magához tért a vádlott felszólította, hogy vetkőzzön meztelenre,
majd a sértett ruháival betakarózva elaludt. A nő a vádlott alvó állapotát
kihasználva elmenekült és egy közeli szállodában kért segítséget.
Az ügyészség a férfit mint erőszakos többszörös visszaesőt, életveszélyt
okozó testi sértés bűntettével és garázdaság vétségével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 24-én 09:00 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 1028 Budapest, Fő utca 70-78.
22.B.518/2020

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

M. M. R. és 2 társa

hivatali vesztegetés
bűntette

2021.11.25.

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: Iratismertetés várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 24-én 09:00 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. 69.
33.P.24739/2017

Alperes: MNB és 2
felelősség megállapítása 2021.11.25.
13:00
társa
iránti per
Felperes: PP Kft.
Az
ügy
lényege:
A tárgyaláson való
A Quaestor, a Hungária és a Buda-Cash volt ügyfeleiből létrejött pertársaság
részvétel
regisztrációhoz azt kéri a bíróságtól, hogy állapítsa meg a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar
Állam, valamint az Állami Számvevőszék felelősségét a történtek
kötött!
alakulásában.
Megjegyzés: Részítélet várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 24-én 13:00 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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
7.B.37/2021
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

H. M.

csalás bűntette és más
bűncselekmények

2021.11.25.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2014 és 2017 között Magyarország területén
jogtalan haszonszerzési célból internetes hirdetés útján úgynevezett
„fűtés- és áramdíj nullázó termékcsomag”, „rezsi-csökkentő”, „energiaoptimalizáló”, továbbá „környezetbarát házi energiatermelő” rendszer
bérletét ajánlotta fel a megtévesztett sértetteknek.
A vádlott azt állította, hogy a cégei által forgalmazott rendszer egy
hőszivattyú, egy háztetőre szerelt napelem és egy szélkerék
együtteséből áll, amelynek előnye, hogy több energiát termel meg, mint
amennyit a fogyasztó elhasznál, így a megtermelt többlet energiát egy
magyar áramszolgáltatónak értékesítik, az ebből befolyt összeg 10%-át
pedig megkapja az érintett fogyasztó.
A megrendelőknek úgynevezett regisztrációs/csatlakozási díjat, azaz
napelemes rendszerenként 350.000-690.000 forint közötti összeget
kellett megfizetniük.
Az ígért környezetbarát házi energiatermelő rendszer tényleges
kiépítése végül csak három, bemutatóként szereplő háznál történt meg,
a rendszer telepítése ugyanis már a szerződések megkötésekor sem állt
szándékában a vádlottnak. A férfi tényleges célja az volt, hogy a
sértettek tévedésbe ejtésével, a regisztrációs/csatlakozási díjként
megfizetett összegeket megszerezze.
A vádirat szerint a fentieken kívül a terhelt 2013 novemberében
belépett tulajdonosként egy, a Thaiföldi Királyságban bejegyzett,
búvároktatással foglakozó vállalkozásba, majd később a cég egyik
tagjának hamisan azt állította, hogy üzletet kötött egy nemzetközi
légitársasággal, ezért az ő cégén keresztül olcsóbban lehet
repülőjegyekhez jutni. A vádlott megkérte a férfit, hogy a búvároktató
vállalkozás közösségi oldalán tegyen közzé egy hirdetést, miszerint
korlátozott számban, nagyon kedvezményesen lehet re repülőjegyet
lehet
vásárolni
Bécs-Dubaj-Phuket
útvonalra.
A
hirdetésre
jelentkezőknek a repülőjegy árát a vádlott szlovák cégének számlájára
kellett átutalniuk.
A vádlott cége nem állt szerződéses kapcsolatban a légitársasággal, a
terhelt célja a vád szerint a sértettek megtévesztése, és az általuk átutalt
összegek megszerzése volt.
A kétféle csalássorozatnak összesen több mint száz sértettje van, az
okozott kár pedig meghaladja a 70 millió forintot.
Az ügyészség a terheltet 89 rendbeli kisebb kárt okozó, üzletszerűen
elkövetett csalás bűntettével, 46 rendbeli nagyobb kárt okozó,
üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével és egyéb bűncselekmények
elkövetésével vádolja.
Megjegyzés : A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 24-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

2021.11.26.
Fővárosi Törvényszék II. 79.
29.Fk.515/2020

fk. M. H. R. és 2 társa kábítószer-kereskedelem
bűntette

2021.11.26.

08:30

A tárgyaláson
való részvétel
Az ügy lényege:
regisztrációhoz
A vádirati tényállás szerint az I. rendű vádlott 2018 novemberétől
kötött!
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 kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás, melynek
befejezése esetén perbeszédek és ítélethirdetés várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 25-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 fszt. 51.
19.B.212/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

L-né K. M.

emberölés bűntette

2021.11.26.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott és édesanyja – a későbbi sértett – a vádbeli
cselekményt megelőzően közel 20 évig éltek együtt. Az együttélés során a
sértett egészségi állapota fokozatosan leromlott, mindennapi ellátásáról - a
már fiatal korától kezdődően pszichiátriai kezelés alatt álló - terhelt
gondoskodott. E feladat folyamatos ellátása pszichésen és fizikailag is egyre
jobban kimerítette őt. Mind a vádlott, mind pedig a sértett különböző
gyógyszereket szedtek, amelyek 2020. december végére nagyrészt elfogytak,
újat felíratni a vádlott nem tudott, mivel nem érte el az orvosait. Az év végi
ünnepek ideje alatt a vádlott fizikai és pszichés állapota tovább romlott, a
sértett pedig még jobban legyengült. A terhelt úgy érezte, hogy helyzetük
kilátástalan és senkitől nem számíthat segítségre, ezért 2020. december 31-én
hajnalban megölte édesanyját. A vádlott később maga szólt tettéről a
szomszédainak, akik értesítették a rendőrséget és a mentőket. A terhelt a
cselekmény elkövetésének időpontjában és jelenleg is kóros elmeállapotban
szenved, amely kizárta őt cselekménye következményeinek felismerését és az
annak megfelelő cselekvést.
Az ügyészség a terheltet a bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy
fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett
emberölés bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés. Távmeghallgatás.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 25-én 09:00 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. 58.
14.B.170/2021

Sz. R. I.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2021.11.26.

09:00

Az ügy lényege:
A tárgyaláson A vádirat szerint a terhelt 2019. június 5-én éjjel ittas állapotban bement egy
való részvétel XI. kerületi gyorsétterembe pizzát venni. Miután az utcán elfogyasztotta a
regisztrációhoz vásárolt ételt, visszament újabb pizzaszeletet vásárolni. Amikor fizetni akart
észrevette, hogy üres a pénztárcája, ezért azt mondta a pult mögött lévő
kötött!
eladónak – a későbbi sértettnek, hogy az biztosan becsapta őt az előző
vásárlásnál. A sértett ez ellen tiltakozott és felajánlotta a vádlottnak, hogy
visszanézheti az üzlet kamerafelvételeit is. A terhelt ezt követően úgy
nyilatkozott, hogy mégsem kéri az újabb pizzaszeletet, majd elővett a
zsebéből egy 9 cm pengehosszúságú kést, amellyel a sértett nyaka felé szúrt,

utána pedig dulakodni kezdtek egymással. Amikor az eladónak sikerült
eltolnia magától a vádlottat, az elmenekült a helyszínről. A sértett a támadás
következtében 8 napon belül gyógyuló metszett sérülést szenvedett a
nyakán, figyelemmel azonban a sebesülés elhelyezkedésére, az elkövetés
módjára, valamint eszközére, továbbá az erőbehatás nagyságára, a
bekövetkezettnél súlyosabb – életveszélyes, vagy akár halálos kimenetelű –
sérülés veszélye is fennállt.
Az ügyészség a terheltet életveszélyt okozó testi sértés bűntettének
kísérletével vádolja.
Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 25-én 09:00 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

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 393.
14.B.20371/2019
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

T. L.

közösség tagja elleni
erőszak

2021.11.26.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2013 nyarán részt vett egy rendezvényen,
majd ezt követően társaival együtt a Budapest Pride elleni tüntetésre
mentek, hogy ott a felvonulókkal szembeni nemtetszésüket
kinyilvánítsák. A Pride-on résztvevő három sértett a késő délutáni
órákban találkozott az utcán azzal a 20-25 fős csoporttal, amelyhez a
vádlott is csatlakozott. A találkozás során a vádlott és a csoport többi
tagja hangosan tettek sértő megjegyzéseket a sértettek vélt nemi
identitására és etnikai hovatartozásukra vonatkozóan, majd ezt
követően bántalmazni kezdték őket. A bűncselekménynek a helyszínre
érkezett rendőrök intézkedése vetett véget. A sértettek a bántalmazás
következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedtek.
Az ügyészség a vádlottat csoportosan elkövetett közösség tagjai elleni
erőszak bűntettével és egyéb bűncselekményekkel vádolja.
Megjegyzés : Bíróváltás miatt az eljárás megismétlése, a korábbi
jegyzőkönyvek részletes ismertetése várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2021. november 25-én 08:30 óráig.
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

