
Fővárosi Törvényszék 

2021.12.06. – 2021.12.11. 

 

2021.12.06. 

 

 Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.12.06. 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 3-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 – 1027 Fő utca 70-78., III-as tárgyaló 

22.B.508/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. S. O. +2 társa kábítószer-kereskedelem 

bűntette és más bcs. 

2021.12.06. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. és II. rendű terheltek 2018 nyarától 2019. március 15-ig 

különféle kábítószerek kereskedelmével foglalkoztak Budapesten. Az 

ismeretlen forrásból megszerzett pszichoaktív anyagokat jellemzően 

különböző szórakozóhelyeken értékesítették. 

2019. március 14-én a vádlottak – ismerőseik társaságában – egy budapesti 

bérelt lakásban az általuk odavitt készletből speed-et, ecstasyt és kokaint 

fogyasztottak. Egy idő után a kokain elfogyott, ezért az I. rendű terhelt 

agresszívvé vált: megrongálta és összetörte a lakás berendezési tárgyait, 

amivel legalább 300.000 forint kárt okozott a tulajdonosoknak. A lakásban 

tartózkodók a viselkedésétől megijedtek, az utcára menekültek majd a 

közelben elbújva értesítették a rendőrséget. 

A rendőri intézkedés során a II. rendű terhelt hátizsákjában többek között 5 

db nejlonzacskóban összesen 555 db MDMA tartalmú tablettát, és 41,8 

gramm kokaint stb. találtak, míg az I. rendű vádlottól 2,6 gramm kokaint, 

kábítószer-kereskedelemből származó több mint 3 millió forintot és 150 

eurót foglaltak le rendőrök. Az ezen terhelt lakásán tartott házkutatás során 

még további 12 darab MDMA tartalmú tablettát, 47,45 gramm amfetamint, 
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továbbá a kábítószerek méréséhez és adagolásához szükséges digitális 

mérleget stb. foglalt le a nyomozó hatóság. 

A III. rendű vádlott – az elfogását megelőzően – pontosan meg nem 

határozható időpontban néhány alkalommal értékesített1-1 gramm speed-et 

vevői részére. 

Mindezek alapján a három vádlottat társtettesként jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével és más 

bűncselekmények elkövetésével vádol az ügyészség. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2021. december 3-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 

 

2021.12.07. 

 

Fővárosi Törvényszék fszt. 51. 

31.B.231/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

A. S. T. és 13 társa embercsempészés 

bűntette 

2021.12.07. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az évek óta Magyarországon élő és kiterjedt harmadik 

országbeli kapcsolatokkal rendelkező I. és II. rendű vádlott egy olyan 

bűnszervezetet hozott létre, amely rendszeres anyagi haszonszerzés 

érdekében a magyar államhatár átlépéséhez, egyúttal az Európai Unió 

területére történő beutazáshoz szükséges jogszabályi feltételeket nem 

teljesítő harmadik országbeli állampolgárok Nyugat-Európába történő 

csempészésével foglalkozott. Az egyes részfeladatok végrehajtására további 

személyeket szerveztek be. 

 

Az ügyészség az I. és II. rendű vádlottakat társtettesként több személynek 

segítséget nyújtva, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével, a 

III-VI. és IX-XII. rendű vádlottakat üzletszerűen elkövetett embercsempészés 

bűntettével, míg a VII-VIII. és XIII-XIV. rendű vádlottakat több személynek 

segítséget nyújtva elkövetett embercsempészés bűntettével vádolja, melyet 

bűnszervezetben követtek el.  

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2021. december 6-án 09:00 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 (PKKB II. 201.) 

12.B.59/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

dr. K. T. és 15 társa hűtlen kezelés 

bűntette 

2021.12.07. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak 2003-2005. évben a Budapest, VI. kerület, 

Terézváros Önkormányzatának tulajdonába tartozó nagyértékű belvárosi 

ingatlanok elidegenítéséről úgy döntöttek, hogy vagyonkezelési 

kötelezettségüket megszegve mellőzték a kötelező versenyeztetést, 

valamint nem tartották be a Lakásrendelet szerinti vételárképzési 

szabályokat, és ezzel belenyugodtak a vagyoni hátrány bekövetkezésébe. 

A vádlottak a bűncselekményekkel közel 1 milliárd forint vagyoni hátrányt 

okoztak. 

 

Mindezek alapján az ügyészség az I., II., III., IV., V., VI., VII.,XI., XII., XIII. rendű 

vádlottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 

bűntettével, míg a VIII., IX., X., XIV. és XV. rendű vádlottakat különösen nagy 

vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádol, amelyet a XIV. és 

XV. rendű vádlottak bűnsegédként követtek el. 

 

Megjegyzés:  

 

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

2021. december 6-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 

 

Az eljáró bíróság a Fővárosi Törvényszék, a tárgyalás helyszíne: Budapest Környéki 

Törvényszék fszt. 20. 

91.B.263/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

H. A. és 6 társa költségvetési csalás 

bűntette 

2021.12.07. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlottak 2010. elején egy olyan 

céghálózatot építettek ki és működtettek a vádlott-társaik közreműködésével, 
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regisztrációhoz 

kötött! 

amelynek során szárnyas takarmány előállításához szükséges alapanyagokat 

vásároltak fel őstermelőktől, gazdasági társaságoktól oly módon, hogy a 

beszerzés folyamatába a termékek eladója és a termékek tényleges vevői 

közé valós gazdasági tevékenységet nem folytató, időszakosan lecserélt 

gazdasági társaságokat iktattak be. A konstrukció célja az volt, hogy a 

„köztes” gazdasági társaságok által kibocsátott számlákkal a haszonhúzó 

gazdasági társaságok magasabb összegre gyakorolhassák az áfa levonási 

jogukat, ezzel csökkentve a működésük során keletkező fizetendő adó 

összegét. A vádlottak tevékenységükkel közel 2 milliárd forint összegű 

vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek.  

 

Az ügyészség az I. és II. rendű vádlottat bűnszervezetben és társtettesként 

elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás 

bűntettével, valamint 2 rendbeli folytatólagosan és társtettesként elkövetett 

hamis magánokirat felhasználásának vétségével, míg a többi vádlottat 

többek között adócsalással, magánokirat-hamisítással, különösen nagy 

vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással, közokirat-hamisítással 

vádolja.  

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

Regisztrálni a bktregisztracio@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. december 6-án 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 fszt. 80.  

26.B.199/2021 N. I. különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2021.12.07. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2018. augusztus 10-én az esti órákban a sértett – egy budai 

erdős területen kialakított hajlékánál – szóváltásba keveredett a terhelttel, 

akivel majd össze is verekedtek. Ezt követően a vádlott a késő esti órákban 

ismeretlen fajtájú éghető folyadékkal leöntötte a sértettet és meggyújtotta 

őt. Később a vádlott értesítette a tűzoltókat, akik mentőt kértek a helyszínre. 

Az életveszélyes állapotban kórházba szállított sértett – az intenzív kórházi 

kezelés ellenére – két nappal később életét vesztette.  

Mindezek alapján az ügyészség a terheltet különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntettével vádolja.  

 

 

Megjegyzés: A vádlott és tanúk meghallgatása várható. 

 

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

2021. december 6-án 09:00 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 II. 12. 

25.Bf.8707/2021 

A tárgyaláson való 

részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. N.  közokirat-hamisítás 

bűntette 

2021.12.07. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a külföldi állampolgárságú terhelt valódi 

személyazonosságát eltitkolva az Európai Unióban kívánt élni, valamint 

európai uniós tagállami útlevéllel az Európai Unión kívül utazni. Miután 

egyik ismerőse a tudomására hozta, hogy magyar magánútlevél 

kiállíttatásában segíteni tud, a vádlott elhatározta, hogy e célból 

Magyarországra utazik. Az okmány igénylése során a magyarul egyáltalán 

nem beszélő, azonban az igénylés során önállóan eljáró vádlott a 

pesterzsébeti okmányirodában átadta a hivatalos személyként eljáró 

okmányirodai ügyintézőnek az általa röviddel ezt megelőzően ismeretlen 

körülmények között megszerzett, más nevére kiállított, a magyar 

állampolgárságot igazoló honosítási okiratot és a magyar hatóság által 

kiadott lakcímkártyát azért, hogy az ügyintéző a valótlan tartalmú 

magánútlevél kiállítása érdekében az adatokat a közhiteles nyilvántartásban 

rögzítse. 

A vádlott a fentieknek köszönhetően valótlan tartalmú magánútlevelet és 

személyazonosító igazolványt is szerzett. 

Az ügyészség a terheltet 2 rendbeli hivatalos személy által elkövetett 

közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, amelyet felbujtóként követett el. 

 

 

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

 

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

2021. december 6-án 10:30 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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2021.12.08. 

 

Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., III. 

22.B.511/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

P. Á. R. különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2021.12.08. 9:00 

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: Határozathirdetés várható. 

 

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

2021. december 7-én 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 I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.12.08. 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 7-én 09:00 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. 276. 

28.B.20746/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

L. J. rablás bűntette 2021.12.08. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2020. június 20-án délelőtt egy zuglói templom 

bejáratánál a nyakánál fogva megragadta és az ajtóhoz szorította a 80 

éves sértettet, majd letépte az aranyláncát. 

Az ügyészség a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás bűntettével 

vádolja a terheltet mint többszörös visszaesőt. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2021. december 7-én 11:00 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. 31. 

29.Bf.6533/2021 Ó. B. garázdaság vétsége 2021.12.08. 11:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2019 áprilisában az egyik párt aláírásgyűjtő 

aktivistáit szidalmazta, majd egyiküket üdítőitallal le is öntötte. Amikor a 

másik aktivista a kollégája segítségére kelt, a terhelt a férfit a földre rántotta 

és annak kabátjával fojtogatni kezdte őt.  A dulakodás közben a sértett 

kézfejét is megharapta. A vádlott – miután járókelők lehúzták a sértettről – a 

rendőrök kiérkezését megelőzően távozott a helyszínről.  

Az ügyészség a terheltet garázdaság vétségével vádolja.  

Az ügy másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik. 

 

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

 

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

2021. december 7-én 11:00 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 II. 36. 

8.B.800/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény 

bűntette 

2021.12.08. 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 7-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 II. 58. 

14.Fk.75/2020 D. K. emberölés bűntettének 

kísérlete 

2021.12.08. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a fiatalkorú vádlott több alkalommal megverte, késsel és 

egyéb éles eszközzel megszurkálta barátnőjét, aki a bántalmazások 

következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádlott 

többször azzal is megfenyegette a nőt, hogy megöli, egy alkalommal pedig a 

jeges Dunába is belökte őt. 

Az ügyészség a vádlottat emberölés bűntettének kísérletével, folytatólagosan 

elkövetett súlyos testi sértés bűntettével és folytatólagosan elkövetett 

személyi szabadság megsértésének bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás és szakértői vélemény ismertetése várható. 

 

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

2021. december 7-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 
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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 

2021.12.08. 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 7-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 

 

2021.12.09. 

 

Fővárosi Törvényszék II. 12. 

25.Bf.8281/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. K. rablás bűntette 2021.12.09. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2019 februárjának egyik éjjelén betört egy II. 

kerületi családi házba. Az értékek eltulajdonítását megzavarta a hazaérkező 

sértett, akitől a vádlott egy pisztolynak látszó tárggyal pénzt követelt. Miután 

a vádlott kapott egymillió forintot, elmenekült a helyszínről. Három hónappal 

később egy délután a terhelt visszatért a II. kerületi családi házhoz és annak 
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zárt kertjébe bemászott. A nála lévő pisztolynak látszó tárgyat ráfogta az 

időközben hazaérkező sértettre, akit arra akart kényszeríteni, hogy vele 

együtt bemenjen a házba. A sértett elkezdett segítségért kiabálni, ennek 

hatására a vádlott először fenyegetőzni próbált, majd elmenekült a 

helyszínről. 

Az ügyészség a vádlottat fegyveresen elkövetett rablás, erőszakkal, éjjel, 

valamint fegyveresen elkövetett magánlaksértés, aljas indokból és 

fegyveresen elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint 

fegyveresen elkövetett magánlaksértés bűntettével vádolja. 

Az ügy másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik. 

 

Megjegyzés: nyilvános ülés. 

 

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

2021. december 8-án 10:00 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. 51. 

21.B.1261/2019 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. L. emberölés bűntette 2021.12.09. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott a vádbeli időszakban állandó munkahellyel, 

rendszeres jövedelemmel nem rendelkezett, eközben viszont költekező 

életmódot folytatott, amit csak úgy volt képes fenntartani, hogy 

rendszeresen kért kölcsön barátaitól és ismerőseitől, így jelentős 

tartozásokat halmozott fel. A vádlott egy ismerősén keresztül tudomást 

szerzett a prostituáltként dolgozó sértett jó anyagi helyzetéről, jelentős 

bevételeiről, illetve a lakásán felhalmozott nagyobb mennyiségű 

készpénzről. A vádlott ennek hatására elhatározta, hogy a sértettől 

megkísérel pénzt szerezni, azonban a sértett elzárkózott a személyes 

találkozótól. Mivel a vádlottnak továbbra is sürgősen pénzre volt szüksége, 

ezért úgy döntött, hogy akár erőszakos úton is pénzt szerez a sértettől. 

2017. november 20-án este – miután a sértett a saját lakásába beengedte – 

a vádlott az ott lévő értékek megszerzése érdekében ismeretlen módon – 

de akár a sértett halálába is belenyugodva – bántalmazta a nőt. A fellelt 

értékeket és a magatehetetlen sértettet gépkocsijával elszállította a 

helyszínről. A vád szerint a bántalmazás következtében elhunyt sértett 

holttestét a vádlott összekötözte és egy nehezéket erősített rá, majd azzal 

együtt a Dunába dobta. 

 

Az ügyészség a vádlottat nyereségvágyból elkövetett emberölés 

bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúk és szakértő meghallgatása várható. Távmeghallgatás. 
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Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. december 8-án 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 (PKKB II. 201.) 

12.B.59/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

  

dr. K. T. és 15 társa hűtlen kezelés bűntette 2021.12.09. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlottak 2003-2005. évben a Budapest, VI. kerület, 

Terézváros Önkormányzatának tulajdonába tartozó nagyértékű belvárosi 

ingatlanok elidegenítéséről úgy döntöttek, hogy vagyonkezelési 

kötelezettségüket megszegve mellőzték a kötelező versenyeztetést, valamint 

nem tartották be a Lakásrendelet szerinti vételárképzési szabályokat, és 

ezzel belenyugodtak a vagyoni hátrány bekövetkezésébe. A vádlottak a 

bűncselekményekkel közel 1 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak. 

 

Mindezek alapján az ügyészség az I., II., III., IV., V., VI., VII., XI., XII., XIII. rendű 

vádlottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 

bűntettével, míg a VIII., IX., X., XIV. és XV. rendű vádlottakat különösen nagy 

vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettével vádol, amelyet a XIV. és 

XV. rendű vádlottak bűnsegédként követtek el. 

 

Megjegyzés: A vádlottak meghallgatása várható. 

 

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

2021. december 8-án 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 

 

Budai Központi Kerületi Bíróság 101. 

8.Fk.851/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

P. K. és 8 társa csalás bűntette 2021.12.09. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a jogerős szabadságvesztését töltő I. rendű vádlott a 

büntetésvégrehajtási intézetbe illegálisan bevitt mobiltelefonok 

felhasználásával, rendszeres haszonszerzés céljából, idős sértetteket ejtett 

tévedésbe oly módon, hogy magát bajba jutott, fogva tartott unokájuknak, 

gyermeküknek vagy barátjuknak, közeli ismerősüknek adta ki és nagy 
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összegű készpénz vagy ékszerek átadására kérte őket. A javak átvételére az 

eljárás többi vádlottját, rendszerint rokonait és ismerőseit küldte. A 

megszerzett értékeket a terheltek egymás között szétosztották. 

A vádlottak cselekményeikkel több millió forintos kárt okoztak a 

sértetteknek. 

 

Az ügyészség a terhelteket többek között jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és üzletszerűen, a bűncselekmény felismerésére vagy 

elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes 

személy sérelmére elkövetett csalás bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés a IV. rendű vádlott vonatkozásában, majd 

tárgyalás várható. 

 

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

2021. december 8-án 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 II. 79. 

5.B.356/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Sz. Zs. kábítószerkereskedelem 

bűntette 

2021.12.09. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2017 decemberétől 2018. január végéig 

Budapest területén kábítószerek – elsősorban marihuána – 

kereskedelmével foglalkozott. A kábítószereket lakásán tárolta, ahol 6-7 

tőből álló kenderültetvényt is gondozott abból a célból, hogy további 

értékesíthető marihuánához jusson. 

Az ügyészség a terheltet kereskedéssel, jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Szakértő meghallgatása, perbeszédek és határozathozatal is 

várható. 

 

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

2021. december 8-án 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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2021.12.10. 

 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

8.B.800/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény 

bűntette 

2021.12.10. 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 9-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 I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.12.10. 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 9-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 

 

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

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Sz. K. B. és társa hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2021.12.10. 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 9-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 fszt. 38. 

15.Fk.5/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

fk. K. A. és 2 társa halált előidéző 

közveszély okozásának 

bűntette 

2021.12.10. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a fiatalkorú terheltek 2019. január 23-án együtt töltötték az 

időt, amikor is az I. rendű vádlott felvetette, hogy gyújtsanak fel valamit. A II. 

és III. rendű vádlottak támogatták az ötletét, ezért leszakítottak egy köztéri 

plakátdarabot, hogy azt majd a közeli játszótéren meggyújtják. A vádlottak 

ezt követően egy kisboltban közösen egy üveg acetont vásároltak, hogy az 

égés folyamatát felgyorsítsák. Később azonban a III. rendű vádlott javaslatára 

megváltoztatták a tervüket és elhatározták, hogy az egyik ferencvárosi 

kollégium használaton kívüli bejárati ajtajának támasztott matracot gyújtják 

fel. Helyismeretük folytán tisztában voltak azzal, hogy az épület lakott. Este 

fél kilenckor az I. rendű vádlott – a II. és III. rendű terheltek 

közreműködésével – meggyújtotta a matracot, majd ezt követően 

mindhárman elfutottak a helyszínről. A keletkezett tűz gyorsan átterjedt az 
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egész épületre. A füstöt érzékelve a kollégium lakói a tűzre felhívó 

kiáltásokkal megkezdték az épület elhagyását, az egyik lakó azonban későn 

vette észre a kialakult tüzet, helyismeret hiányában pedig rosszul választotta 

meg a menekülési irányát, ezért közvetlenül belélegezte a forró levegőt, majd 

a harmadik emeleti lépcsőfordulóban összeesett és életét vesztette. A tűz 

pusztító hatása elől a kollégiumból 90, az épület melletti társasházból pedig 

további 50 embernek kellett kimenekülnie. A tűz miatt szükségessé vált az 

épület elbontása, ennek költsége közel 220 millió forint volt, a kollégiumi 

szárny újraépítési költsége pedig csaknem 4 milliárd forint. A kollégiumi 

szobák berendezéseiben több mint 40 millió forint értékű kár keletkezett, 

míg a diákotthonban lakókat 15 millió forintot is meghaladó kár érte. 

Az ügyészség a vádlottakat mint társtetteseket halált előidéző közveszély 

okozásának bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2021. december 9-én 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 

 

Az eljáró bíróság a Fővárosi Törvényszék, a tárgyalás helyszíne: Budapest Környéki 

Törvényszék V. 508. 

90.B.341/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

M. R. rablás bűntette 2021.12.10. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt és ismeretlen társa elhatározták, hogy úgy 

szereznek készpénzt, hogy kirabolnak egy pénzszállító autót. 2006. július 7-

én délután odamentek egy kispesti bevásárlóközpontnál várakozó 

pénzszállítóhoz és a vádlott egy fegyvernek látszó tárggyal, míg társa egy 

késsel a kezében felszólította a biztonsági őrt, hogy adja át a gépjárműben 

található értékeket. A sértett ennek nem tett eleget és a vádlottal 

dulakodni kezdtek. Amikor a biztonsági őr a szolgálati lőfegyvere felé nyúlt 

a vádlott ismeretlen társa a nála lévő késsel 10 alkalommal megszúrta a 

férfit az arcán, nyakán, mellkasán, valamint a kezén is. Ezt követően a 

vádlott és társa elmenekültek a helyszínről. A sértett a támadás 

következtében 8 napon belül és 8 napon túl gyógyuló sérüléseket is 

szenvedett. A vádlott nem tudott előre a sértett késsel történő 

bántalmazásáról, abban semmilyen módon nem vett részt. A rablással 

veszélyeztetett érték meghaladta az 5 millió forintot. 

Az ügyészség a terheltet társtettesként jelentős értékre, fegyveresen 

elkövetett rablás bűntettének kísérletével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Regisztrálni a bktregisztracio@birosag.hu e-mail-címen lehet 

2021. december 9-én 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 

 

 


