
Fővárosi Törvényszék
2021.11.29. – 2021.12.03.

2021.11.29.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.11.29. 9:00

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

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 26-án 09:00 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

2021.11.30.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.11.30. 9:00

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

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 29-én 09:00 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.

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
mailto:fthallgatosag@birosag.hu


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

Fővárosi Törvényszék 

41.B.168/2021

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

dr. Á. S. és társa befolyással üzérkedés
bűntette és más
bűncselekmény

2021.11.30. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a II. rendű vádlott egy találmányával kereste meg egy régi
ismerősét,  az  I.  rendű  vádlottat,  akit  arra  kért,  hogy  kapcsolatai  révén
segítsen neki az általa kifejlesztett eszköz belügyminisztériumi bemutatását
megszervezni. A II.  rendű vádlott találkozójuk során azt is elmondta, hogy
ellene több büntetőeljárás is folyamatban van, egy további ügyben pedig a
bíróság  jogerősen  pénzbüntetésre  ítélte,  amelynek  egy  részét  már  be  is
fizette.

Megegyeztek abban, hogy az I. rendű vádlott segít megszervezni a találkozót
a Belügyminisztériumba és  közbenjár  azért,  hogy a II.  rendű terhelt  ellen
indult  büntetőeljárások  megszüntetéssel  záruljanak.  Annak  elintézését  is
megígérte,  hogy  a  pénzbüntetés  fennmaradó  részének  kifizetésére
részletfizetést kapjon. Az I.  rendű vádlott cserébe egy külföldi  örökséghez
kapcsolódó ügylet költségeinek a kifizetését kérte a II. rendű vádlottól.

Az I. rendű vádlott a remélt örökség megszerzéséhez szükséges összeget – a
II.  rendű  terheltet  megtévesztve  –  elfogadta,  azonban  a  büntetőügyek
megszüntetése érdekében semmilyen intézkedést nem tett.

Az ügyészség az I. rendű vádlottat 6 rendbeli befolyással üzérkedés, míg a II.
rendűt 6 rendbeli befolyás vásárlásának bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 29-én 09:00 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

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság fszt. 72. 

3.B.275/2021 B. Sz. közúti veszélyeztetés
bűntette

2021.11.30. 13:00

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2018. augusztus 6-án a délutáni órákban a Megye-
ri úton közlekedő 30-as menetrendszerinti autóbusz előtt indokolatlanul fé-
kezett. Ennek következtében pedig a busz és a terhelt által vezetett gépjár-
mű összeütközött. A közlekedési baleset következtében az autóbusz utasai
közül többen megsérültek. 
Mindezek alapján az ügyészség a vádlottat közúti veszélyeztetés bűntettével,
nagyobb kárt okozó rongálás bűntettével, valamint kisebb kárt okozó rongá-
lás vétségével vádolja. 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik. 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 29-én 13:00 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 II. 93.

24.B.318/2021

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

J. M. emberölés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmény

2021.11.30. 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a villanyszerelőként dolgozó vádlott csőbombát készített és
azt felszerelte a volt felesége új párjának kocsijára, azért, hogy megölje őt,
mivel a férfit hibáztatta a válásuk miatt. 
A  robbantószerkezet  a  hozzá  készített  detonátor  működésbe  hozatalával
alkalmas lett volna az emberi élet kioltására.
Az  ügyészség  a  férfit  emberölés  bűntettének  kísérletével,  valamint
robbanóanyaggal és robbantószerrel visszaélés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 29-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

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
mailto:fthallgatosag@birosag.hu


Budai Központi Kerületi Bíróság fsz. 27.

9.B.398/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

P. L. és társa rablás bűntette 2021.11.30. 8:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  két  terhelt  2020-ban négy alkalommal  követett  idős
személyeket  hazáig  azért,  hogy  értékeket  tulajdonítsanak  el  tőlük.
Mindegyik  esetben  kitépték  a  sértettek  nyakából  azok  aranyláncát,
elrabolni  azonban  csak  háromszor  tudták  a  megszerzett  ékszert.
Cselekményeikkel összesen több mint 600 ezer forint kárt okoztak.

Az ügyészség a vádlottakat a bűncselekmény elhárítására koránál fogva 
korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás, valamint 
kifosztás bűntettével vádolja.

Megjegyzés  :  Tanúmeghallgatás  és  kamerafelvételek  megtekintése
várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 29-én 8:30 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 (PKKB II. 201.)

27.B.584/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Sz. Cs. M. és 7 társa költségvetési csalás
bűntette

2021.11.30. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint  az I.  rendű terhelt  európai parlamenti  képviselőként a
2009-2014  közötti  időszakban  többek  között  az  őt  megillető  utazási
költségtérítéssel,  valamint  látogatócsoportok  után  járó  támogatással
kapcsolatban  tévedésbe  ejtette  az  Európai  Parlament  (EP)  illetékes
szerveit.  Az  I.  rendű  terhelt  és  társai  a  költségtérítés  jogosulatlan
megszerzése,  a  támogatási  összeg  jelentős  részének  eltulajdonítása  és
egyéb  cselekményeik  során  összesen  több  mint  155  millió  forintot
meghaladó  vagyoni  hátrányt  okoztak  az  EP  költségvetésének.  A
cselekmények  elkövetésében  részben  az  akkreditált  parlamenti
asszisztensei,  részben  pedig  az  egyes  vádpontokban érintett  gazdasági
társaságok ügyvezetői voltak segítségére.

Az ügyészség a terhelteket többek között bűnszövetségben, üzletszerűen
különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével,
folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségével
vádolja.

Megjegyzés  :  Előkészítő ülés a VIII.  rendű vádlott vonatkozásában, majd
tárgyalás, amelyen a vádlottak meghallgatása várható.

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 29-én 09:00 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 II. 79.
29.B.95/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Z. L. vesztegetés
elfogadásának

bűntette

2021.11.30. 09:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  egy  budapesti  iskola  vezetőjeként  –
kötelességeit, továbbá az ingyenes alapfokú általános iskolai és középfokú
gimnáziumi  oktatásra  vonatkozó  szabályokat  megszegve  –  külföldi
állampolgárságú szülőktől pénzt – összesen több mint ötmillió forintot –
kért  gyermekeik  két  tanítási  nyelvű  osztályba  történő  felvételéért.  A
szülőknek  nem  volt  tudomása  arról,  hogy  az  oktatás  ingyenes  és  a
felvételhez kötelezően előírt szintfelmérőket kell a diákoknak teljesíteniük.
A pénzt annak tudatában adták oda a vádlottnak, hogy az a gyermekeik
két tanítási nyelvű osztályban való képzésének díja. 

Az ügyészség a vádlottat 7 rendbeli önálló intézkedésre jogosult személy
által  kötelességszegéssel  és  üzletszerűen  elkövetett  vesztegetés
elfogadásának bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : Tanúmeghallgatás várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 29-én 09:00 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

2021.12.01.

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 305.

6.B.21073/2020 Sz. K. B. és társa hivatalos személy elleni
erőszak bűntette

2021.12.01. 08:30

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
mailto:fthallgatosag@birosag.hu


A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

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 30-án 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

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.

3.B.20270/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

dr. I. S. P. hivatali visszaélés
bűntette

2021.12.01. 8:30

Az ügy lényege:
Az ügyészség hivatali visszaélés bűntettével vádol egy volt ügyészt.
 
Megjegyzés  : Tanúmeghallgatás várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 30-án 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

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.12.01. 9:00

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

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 30-án 09:00 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 fsz. 32.

11.B.363/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

H. R. + 2 fő emberölés bűntette 2021.12.01. 9:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sértett 10 millió forintot adott kölcsön a vele baráti és
üzleti kapcsolatban álló II. rendű vádlottnak azért, hogy azt a vádlott meg-
forgassa és haszonnal adja vissza a részére. A II. rendű vádlott a kölcsön-
kapott pénzből az I. és III. rendű vádlottaknak is adott, akik így közvetve
tartoztak a sértettnek.
A sértett egy idő után megpróbálta visszaszerezni a pénzét, azonban a II.
rendű terhelt nem tudott neki fizetni, ellenben vádlott társainak felvetette
a sértett megölésének ötletét, akik vállalták a cselekményben való részvé-
telt. Az I. rendű vádlott az interneten utánanézett annak, hogyan lehet el-
tüntetni, illetve milyen anyagban lehet feloldani egy holttestet, továbbá an-
nak is, hogy hogyan kell fojtózsinórt készíteni és azzal megfojtani valakit. A
II.  rendű vádlottal  nátrium-hidroxidot vásárolt,  míg a III.  rendű vádlottal
egy Szentendre külterületén lévő gondozatlan telken gödröt ásott azért,
hogy a holttestet majd abba temessék el. Később mindhárman együtt el-
mentek a bűncselekmény elkövetéséhez szükséges drótkötelet megvásá-
rolni.
Aznap kora délután a II. rendű vádlott autójával felvette a sértettet és ké-
sőbb pedig csatlakozott hozzájuk az I. rendű vádlott is. A sértettet munka
és pénzkereseti  lehetőség ürügyén Szentendre külterületére szállították.
Az odavezető úton a hátsó ülésen helyet foglaló I. rendű vádlott megfojtot-
ta a férfit, majd a holttestét a korábban már kiásott gödörbe eltemették. A
vádlottak a sértettnél lévő értékeket (óra, nyaklánc és készpénz) elvették
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és egymás között szétosztották.
Az ügyészség a vádlottakat előre kitervelten és aljas indokból – a II. rendű
terhelt által felbujtóként, míg a III. rendű terhelt által bűnsegédként – elkö-
vetett emberölés, valamint társtettesként csoportosan elkövetett kifosztás
bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : Tanúmeghallgatás várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 30-án 09:00 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

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság I/108.

11.B.773/2020

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

H. R. G. és társa rablás bűntette 2021.12.01. 10:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  két  terhelt  2019.  október  6-án  este  bekopogott  egy
pesterzsébeti  lakásba,  majd  miután  az  ott  lakó  sértett  kinyitotta  az  ajtót,
erőszakkal  bement  a  lakásba  és  egy  késsel  fenyegetőzve  az  értékeinek
átadására szólította fel őt. Miután a terheltek észlelték, hogy a lakásban még
egy személy tartózkodik, azt az I. rendű vádlott szintén megfenyegette és az
értékeinek átadása érdekében bántalmazta is.  Mikor  észrevette a második
sértett pénztárcáját és  két  mobiltelefonját,  azokat magához vette,  továbbá
megrongálta e sértett laptopját is. Miközben a vádlottak egy újabb helyiséget
kutattak át, a második sértett kimenekült a lakásból, azonban az egyik terhelt
autóval, a másik terhelt gyalogosan a nyomába eredt, majd miután utolérték,
arra kényszerítették,  hogy beszálljon a kocsiba.  A sértett végül  kiugrott  az
autóból és ismételten futva próbált továbbmenekülni,  a terheltek azonban
újból utolérték és az I. rendű vádlott megint bántalmazta őt. Ezt követően a
terheltek elhagyták a helyszínt.  A sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket
szenvedett és a bűncselekményből kifolyólag 235 ezer forintos kár érte.

Az  ügyészség  a  vádlottakat  2  rendbeli  felfegyverkezve,  társtettesként
elkövetett – egy esetben kísérleti szakban maradt – rablás, felfegyverkezve,
társtettesként elkövetett személyi szabadság megsértésének és súlyos testi
sértés bűntettével vádolja,  amely utóbbit a II.  rendű vádlott bűnsegédként
követett el.

Megjegyzés: A  bizonyítási  eljárás  tanúk meghallgatásával  folytatódik,  annak
befejezését követően perbeszédek, ítélethirdetés várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. november 30-án 10:30 óráig.

Felhívjuk  szíves  figyelmüket,  hogy  a  bíróság  épületébe  történő

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
mailto:fthallgatosag@birosag.hu


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

2021.12.02.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.12.02. 9:00

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

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 09:00 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

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

2.B.877/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

B. M. súlyos testi sértés
bűntette

2021.12.02. 8:30

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: A bizonyítási eljárás a vádlott, a sértett és tanúk meghallgatásával
folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 08:30 óráig.
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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 fsz. 32.

8.B.800/2018

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációh

oz kötött!

B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény
bűntette

2021.12.02. 8:30

Az ügy lényege:
B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények
miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás.
 
Megjegyzés  : Egy tanú meghallgatása és hanganyagok lejátszása várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 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 fsz. 38.

15.B.397/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. M. életveszélyt okozó testi
sértés

2021.12.02. 12:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a hajléktalan életmódot folytató terhelt egy terézvárosi
villamosmegállóban minden előzmény nélkül belekötött egy férfibe, akire
rátámadt  és  többször  ököllel  meg  is  ütötte.  A  sértett  a  bántalmazás
következtében eszméletét vesztette, de a vádlott ekkor is tovább ütötte a
földön fekvő magatehetetlen férfit. A sértett 8 napon belül és 8 napon túl
gyógyuló  sérüléseket  is  szenvedett,  amelyek  közül  az  egyik  közvetett
életveszélyt idézett elő nála.
Az  ügyészség  a  vádlottat  életveszélyt  okozó  testi  sértés  bűntettével
vádolja.

Megjegyzés  : Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 12:30 óráig.

Felhívjuk  szíves  figyelmüket,  hogy  a  bíróság  épületébe  történő
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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 fsz. 38.

15.B.383/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

L. R. halált okozó testi
sértés

2021.12.02. 9:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a hajléktalanként élő sértett egy óbudai  szórakozóhely
vendégeitől kéregetett, amit az egyikük – az ittas állapotban lévő vádlott –
trágár szavakkal utasított el. Később az utcán a sértett megint odament a
vádlotthoz és  pénzt  kért  tőle.  A terhelt  ezt  ismét  elutasította  és  emiatt
szóváltás alakult ki közöttük. A vita során a vádlott többször megütötte a
sértettet, aki a földre esett és beütötte a fejét a járdába. Ezt követően a
vádlott  elszaladt  a helyszínről,  a  sértett  pedig  –  akihez a szórakozóhely
egyik  vendége  hívott  mentőt  –  a  sérülései  következtében  pár  nappal
később a kórházban elhunyt.
Az ügyészség a vádlottat halált okozó testi sértés bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 9:00 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

 Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 6.
16.B.10026/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Ő. L. G. zaklatás vétsége 2021.12.02. 9:00

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  a  terhelt  2018  júniusa  és  novembere  között  telefonon,  e-
mailben és sms-ben zaklatott egy művészt. A sértett többször felszólította a
vádlottat arra, hogy zaklatásával hagyjon fel, de ő ennek a kérésnek nem tett
eleget.
Az ügyészség a terheltet zaklatás vétségével vádolja.

Megjegyzés: Szakértő meghallgatása és határozathozatal is várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
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2021. december 1-jén 9:00 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 fsz. 18.
28.B.3286/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

R. T. és társa költségvetési csalás
bűntette

2021.12.02. 8:30

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  II.  rendű  vádlott  családjához  köthető  két,  alumínium
öntvények  gépi  megmunkálásával  foglalkozó  cég  a  Gazdaságfejlesztési
Operatív  Program keretében –  gépbeszerzésekhez  –  vissza  nem térítendő
támogatásokra  pályázott.  Öt  alkalommal  a  szokásos  piaci  árat  meghaladó
összegért  szerzett  be  gépeket  oly  módon,  hogy  a  vissza  nem  térítendő
támogatás  igénybevételéhez  az  I.  rendű  vádlott  által  vezetett  cégtől
megemelt vételárat tartalmazó árajánlatot kért és kapott.
Az  ügyészség  a  vádlottakat  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó
üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádolja.  A II.  rendű
vádlott  által  elkövetett  bűncselekménnyel  okozott  több  mint  272  millió
forintból – végrehajtás útján – közel 70 millió forint megtérült.

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 8:30 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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 7.

14.B.12031/2018

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

S. Á. J. robbanóanyaggal
(robbantószerrel) visszaélés

bűntette

2021.12.02. 8:30

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
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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: Szakértő meghallgatása várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 8:30 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

Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság 161/A

409.B.20739/2019

(PKKB)

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

S. T. + 4 fő rablás bűntette 2021.12.02. 9:00

Az ügy lényege:
A  vád  szerint  egy  budapesti  bár  két  alkalmazottja  és  három visszatérő
vendége  több,  a  bárba  betérő  vendéget  kirabolt.  A  sértetteket
lerészegítették, a pultosok ismeretlen, kábító hatású anyagot is kevertek az
italukba,  majd  az  öntudatlan  állapotba  került  sértettektől  elvették  a
mobiltelefonjukat, készpénzüket és bankkártyájukat is.

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 1-jén 9:00 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
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2021.12.03.

 Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.12.03. 9:00

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

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 2-án 09:00 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

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

2021.12.03. 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. december 2-án 08:30 óráig.
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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

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201.

3.B.20270/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

dr. I. S. P. hivatali visszaélés
bűntette

2021.12.03. 8:30

Az ügy lényege:
Az ügyészség hivatali visszaélés bűntettével vádol egy volt ügyészt.
 
Megjegyzés  : Tanúmeghallgatás várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 2-án 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 fsz. 30.

23.B.979/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

P. T. emberölés bűntette 2021.12.03. 9:00

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,
ezért  elhatározta,  hogy  megöleti  őt.  Ennek  megszervezésére  és
végrehajtására a terhelt rávette – a külön eljárásban már jogerősen elítélt –
T. Gy.-t.
Az  ügyészség  a  vádlottat  felbujtóként  előre  kitervelten,  aljas  indokból
elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja.

Ehhez  az  ügyhöz  egyesítették  a  vádlott  egy  másik  ügyét,  amelyben
felbujtóként,  előre  kitervelten  elkövetett  emberölés  bűntettével  vádolják,
társát – az ügy II. rendű vádlottját – pedig ezen bűncselekmény tetteseként.
A  vádirat  szerint  a  sértett  a  90-es  években  az  I.  rendű  vádlott  által
szervezett bűnelkövetői csoport tagja volt, a kettejük közötti baráti viszony
azonban az idők során megromlott. Ekkor az I. rendű vádlott megbízta egy
ismerősét  –  a  bűnelkövetői  csoport  egy  másik  tagját  –  és  a  II.  rendű
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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 adták le a rendőrségen.

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás.  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. december 2-án 09:00 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 II. 59.

25.B.53/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Y. M. és társa kábítószer-kereskedelem
bűntette

2021.12.03. 09:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  az  I.  rendű  terheltet  Magyarországon  korábban  már
többször elítélték kábítószer forgalmazásával,  kereskedelmével  kapcsolatos
bűncselekmények miatt. Amikor legutoljára szabadult ilyen bűncselekmény
miatt  kiszabott  szabadságvesztés  büntetéséből,  azonnal  újabb  kábítószer-
szállítmányok Magyarországra hozatalát kezdte szervezni. Közreműködésre –
az egyébként is kábítószer-kereskedelemmel foglalkozó – II. rendű vádlottat
kérte fel. A II. rendű terhelt vállalta, hogy saját cége nevében megrendeli és
Magyarországra  szállíttatja  az  I.  rendű  vádlott  által  részére  előre
meghatározott,  legálisnak  látszó  áruszállítmányt  és  az  abban  az  I.  rendű
vádlott társai által elrejtett kábítószert.

A  szállított  áruban  elrejtett,  eredetileg  közel  730  kilogramm  heroint  a
hatóságok  –  annak  Budapestre  tartó  útja  során  –  egy  szlovén  kikötőben
észlelték és a drog nagy részét észrevétlenül kiemelték az áru közül,  majd
lefoglalták.  A maradék –  az áru között hagyott –  kb.  67,5 kg kábítószert a
további  szállítása  során  a  magyar  és  szlovén  hatóság  folyamatosan
biztosította. 
Ezen  felül  a  II.  rendű  terhelt  közvetlenül  is  kereskedett  kábítószerekkel,
amelynek  keretében  2019-ben  több  alkalommal  szállított  1-2  kilogramm
kokaint Hollandiából az I. rendű vádlott részére. A továbbértékesítésre szánt
kábítószereket és a terjesztéshez szükséges eszközöket illetve anyagokat a
tartózkodási  helyén  tárolta.  A  házkutatás  során  a  hatóság  ezek  mellett
jelentős összegű forint és euró készpénzt és más értékeket is lefoglalt.
 
Az ügyészség a terhelteket jelentős mennyiségű kábítószerre társtettesként
elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja.

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


Megjegyzés: A vádlott meghallgatása és iratismertetés várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 2-án 09:00 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 fszt. 51.

31.B.203/2021

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Z. K. B. életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2021.12.03. 9:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  2020.  július  30-án  délelőtt  egy  csepeli
buszmegállóban rátámadt az idős sértettre, hogy megszerezze a nála lévő
értékeket.  Amikor  az  idős  nő  elesett  a  vádlott  elvette  annak  táskáját  és
elfutott vele. A sértett kára megtérült, mivel egy, a bűncselekményt észlelő
személy elfogta a menekülő nőt és  egy szabadnapos rendőr segítségével
visszatartotta  őt  a  rendőrség  kiérkezéséig.  A  sértett  a  bántalmazás
következtében 8 napon túl gyógyuló – közvetett életveszélyt okozó – sérülést
szenvedett.
Az ügyészség a terheltet életveszélyt okozó testi sértés és a bűncselekmény
felismerésére  vagy  elhárítására  idős  koránál  fogva  korlátozottan  képes
személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Szakértő meghallgatása, perbeszédek és határozathozatal 
várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 2-án 09:00 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 fszt. 32.

2.B.120/2021

A tárgyaláson

L. M. emberölés bűntette 2021.12.03. 8:30

Az ügy lényege:
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való részvétel
regisztrációhoz

kötött!

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: Perbeszédek és határozathozatal várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. december 2-án 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
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