
Fővárosi Törvényszék
2021.01.18. – 2021.01.22.

2021.01.18. 

Fővárosi Törvényszék II. 93.
18.B.777/2019

A tárgyaláson va-
ló részvétel re-

gisztrációhoz kö-
tött!

T. I. G. halált okozó testi sértés
bűntette

2021.01.18. 9:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2017 februárjában élettársi kapcsolatban élt egy
nővel, akinek volt egy 2015 decemberében született kisfia.
A vádlott a gyermek fegyelmezése során gyakran testi fenyítést is alkalma-
zott, amely következtében a sértett fizikai sérülést nem szenvedett.
2018. január 23-án amikor a gyermek anyja elment otthonról, a sértettre a
vádlott vigyázott. Ezidő alatt a vádlott eddig ismeretlen okból egy kerek felszí-
nű, nem nagy átmérőjű keskeny eszközzel a közepest meg nem haladó erővel
a szeméremtájékán bántalmazta a sértettet. A gyermek ennek hatására 8 na-
pon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett.
Másnap – miután az édesanya elment dolgozni – a sértett és a vádlott kettes-
ben maradtak, amely során mindeddig nem tisztázott okból a vádlott test-
szerte bántalmazta a gyermeket, megragadta, majd megrázta őt. A sértett a
bántalmazás következtében a klinikai halál állapotába került. Ezt észlelve a
vádlott  segítséget  kért  az  éppen hazaérkező  ismerősétől,  aki  értesítette  a
mentőket. Eközben a vádlott megkezdte a gyermek újraélesztését. A kiérkező
mentőknek sikerült újraéleszteniük a gyereket,  azonban az általa elszenve-
dett koponyasérülések az agy állományában olyan visszafordíthatatlan káro-
sodást okoztak, hogy 3 nap múlva a kórházban megállapították a gyermek
halálát.
Az ügyészség a vádlottat halált okozó testi sértés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: perbeszédek várhatók.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
2021. január 15-én 9:00 óráig.

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

2021.01.19.

Fővárosi Törvényszék fsz. 30.
31.B.409/2020

A tárgyaláson va-
ló részvétel re-

gisztrációhoz kö-
tött!

D. Cs. emberölés bűntette 2021.01.19. 9:00
Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2018 júliusában Amszterdamban egy kávézóban
előre kitervelten fejbe lőtt egy ott tartózkodó horvát állampolgárt, aki ennek
következtében elhunyt. 2018 szeptemberében egy budapesti bevásárlóköz-
pont mögötti területen fejbe lőtt egy magyar vállalkozót, akit kokain vásárlás
ürügyén csalt a helyszínre. A sértett holttestét egy közeli patakba húzta, majd
a sértett személyes irataival, mobiltelefonjával és táskájával távozott a hely-
színről.  A  vádlott  2019.  márciusi  elfogását  megelőzően  megszerzett  több
olyan lőfegyvert és lőszert, amelyek tartására engedéllyel nem rendelkezett.
Ezen felül saját részére hamis okiratokat is készíttetett, amelyeket bujkálása
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során a felelősségre vonásának és elfogásának elkerülése érdekében hasz-
nált fel.
Az ügyészség a terheltet előre kitervelten és több ember sérelmére elkövetett
emberölés, 3 rb. lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés és 4 rb. felbujtóként elkö-
vetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolja.

Megjegyzés: a bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
2021. január 18-án 9:00 óráig.

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

Budapesti XVIII és XIX. Kerületi Bíróság fsz. 29.
501.B.39/2018

(FT)

A tárgyaláson való
részvétel regisztrá-

cióhoz kötött!

F. A. és 3 társa költségvetési csalás 
bűntette

2021.01.19. 9:00

Az ügy lényege:
F. A. és három társa ellen a Fővárosi Főügyészség bűnszövetségben és üzlet-
szerűen  elkövetett  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó  költségvetési
csalás bűntette miatt emelt vádat. A vád szerint a vádlottak 2014-ig ismeret-
len eredetű, jövedéki adózás alól elvont dohányárut szereztek meg és tárol-
tak, illetve más szállítmánynak álcázva értékesítés céljából több alkalommal
szállítottak Nagy-Britanniába és Észak-Írországba. A vádlottak a bűncselek-
ménnyel kapcsolatos feladatokat egymás között megosztva, együttműködve,
hosszabb időn keresztül bonyolították, a bűncselekménnyel több száz millió
forint vagyoni hátrányt okoztak.

Megjegyzés: határozathozatal várható.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
2021. január 18-án 9:00 óráig.

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

2021.01.20.

Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 5.
20.B.30640/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

A. A. B. szexuális erőszak
bűntettének 

kísérlete

2021.01.20. 8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint 2020. január 21-én éjjel a terhelt udvarolni kezdett egy
nőnek egy VII. kerületi szórakozóhelyen, majd felajánlotta, hogy hazakíséri.
Az út során a vádlott megpróbálta megerőszakolni a nőt, amely cselekmé-
nyét egy járókelő zavarta meg. A vádlott bántalmazta a férfit is, aki a nő
védelmére kelt, majd a nő telefonját magához véve elmenekült a helyszín-
ről. Aznap délutáni elfogását megelőzően a terhelt megszerzett legalább
egy adag marihuánát, amelyből fogyasztott is. 
Az ügyészség a terheltet szexuális erőszak bűntettének kísérletével, kifosz-
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tás bűntettével, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és kábítószer
birtoklásának vétségével vádolja.

Megjegyzés  : a bizonyítási eljárás folytatódik. Határozathozatal is várha-
tó. Távmeghallgatás.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
2021. január 19-én 8:30 óráig.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 6.
12.B.20812/2020

A tárgyaláson va-
ló részvétel re-

gisztrációhoz kö-
tött!

K. K. rablás bűntette 2021.01.20. 8:30

Az ügy lényege:
A vád szerint a terhelt találkozót beszélt meg a kiskorú sértettel, akitől el-
vett egy kábítószert tartalmazó borítékot és egy lőfegyvernek látszó tárgy-
gyal értékei átadására szólította fel őt. A sértett a fenyegetés hatására átad-
ta a mobiltelefonját és a nála lévő készpénzt.
Az ügyészség a vádlottat fegyveresen elkövetett rablás bűntettével vádolja.
 
Megjegyzés: tanúmeghallgatás várható.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
2021. január 19-én 8:30 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék II. 12.
28.Bf.5475/2020

A tárgyaláson való
részvétel regisztrá-

cióhoz kötött!

Sz. Sz. szexuális kényszerítés
bűntette

2021.01.20. 8:30

Az ügy lényege:
A vádlott tanárként részt vett az egyik budapesti sportiskola oktatási tevé-
kenységében. Ennek során a pedagógusként rá háruló kötelezettségeit meg-
szegve, a felügyelete alatt álló, vele szemben kiszolgáltatott helyzetben lévő
diákokkal a tanár-diák kapcsolaton túlmenő bizalmi viszonyt alakított ki, és a
hivatásából  eredő  tekintélyét  felhasználva  több  kiskorú  fiút  kényszerített
arra, hogy fogadják szexuális jellegű közeledését. A vádirat négy sértettet so-
rol fel az ügy kapcsán a 2011-től 2017-ig tartó időszakban. Az ügyészség az
egyik sértettel kapcsolatban fennálló egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyá-
val visszaélve elkövetett szexuális kényszerítés bűntette, egy másik sértettel
kapcsolatban folytatólagosan elkövetett szexuális kényszerítés bűntette, va-
lamint az összes sértettel kapcsolatban kiskorú veszélyeztetésének bűntette
miatt emelt vádat a személlyel szemben.

Megjegyzés: nyilvános ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
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2021. január 19-én 8:30 óráig.
Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály

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

2021.01.21.

Fővárosi Törvényszék II. 69.
33.P.24739/2017

A tárgyaláson való
részvétel regisztrá-

cióhoz kötött!

Alperes: MNB és 2 társa
Felperes: P&P G. T. Kft.

felelősség megállapítá-
sa iránti per

2021.01.21. 9:00

Az ügy lényege:
A Quaestor, a Hungária és a Buda-Cash volt ügyfeleiből létrejött pertársaság
azt kéri a bíróságtól, hogy állapítsa meg a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar
Állam, valamint az Állami Számvevőszék felelősségét a történtek alakulásá-
ban.

Megjegyzés: részítélet várható.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
2021. január 20-án 9:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék fsz. 31.
24.Bf.7148/2020

A tárgyaláson va-
ló részvétel re-

gisztrációhoz kö-
tött!

N. K-né jelentős kárt okozó, 
üzletszerűen elkövetett csa-

lás bűntette

2021.01.21. 10:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2015 őszén megismerkedett az ebben az idő-
szakban már a  szellemi hanyatlás  állapotában lévő,  1929-ben született
sértettel, akinek bizalmába férkőzött. A vádlott 2015 szeptembere és de-
cembere között több részletben összesen 8.300.000 forint kért és kapott
kölcsön a sértettől. A kölcsön okaként a vádlott többek között az ingatla-
nainak tehermentesítését, az ingatlanokon elvégzendő munkálatok költ-
ségét jelölte meg. Visszafizetési szándékát bizonyítandó a sértettnek azt
mondta,  hogy az egyik ingatlanra jelentkezett egy vevő és a vételárból
vissza tudja fizetni a kölcsönt.
A vádlott ténylegesen nem rendelkezett szabadon az ingatlanokkal, a köl-
csön visszafizetésére nem volt lehetősége és nem is állt szándékában, cél-
ja kizárólag a sértett pénzének megszerzése volt.
Az ügyészség a vádlottat jelentős kárt okozó, üzletszerűen és folytató-
lagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja.

Megjegyzés  : nyilvános ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet
2021. január 20-án 10:00 óráig.
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Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2021.01.22.

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 9-es tárgyaló
8.B.624/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

B. K. rablás bűntette 2021.01.22. 8:30
Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2019 februárjának egyik éjjelén betört egy II.
kerületi  családi  házba.  Az  értékek  eltulajdonítását  megzavarta  a
hazaérkező sértett, akitől a vádlott egy pisztolynak látszó tárggyal pénzt
követelt.  Miután  a  vádlott  kapott  egymillió  forintot,  elmenekült  a
helyszínről. Három hónappal később egy délután a terhelt visszatért a II.
kerületi  családi  házhoz  és  annak  zárt  kertjébe bemászott.  A  nála  lévő
pisztolynak látszó tárgyat ráfogta az időközben hazaérkező sértettre, akit
arra akart kényszeríteni,  hogy vele együtt bemenjen a házba. A sértett
elkezdett  segítségért  kiabálni,  ennek  hatására  a  vádlott  először
fenyegetőzni próbált, majd elmenekült a helyszínről.
Az ügyészség a vádlottat fegyveresen elkövetett rablás, erőszakkal, éjjel,
valamint  fegyveresen  elkövetett  magánlaksértés,  aljas  indokból  és
fegyveresen  elkövetett  személyi  szabadság  megsértése,  valamint
fegyveresen elkövetett magánlaksértés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: a bizonyítási eljárás folytatódik. Határozathozatal is várható.

Regisztrálni az fthallgatosag      @birosag.hu       e-mail-címen lehet 
2021. január 21-én 8:30 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.
4.B.192/2016

A tárgyaláson va-
ló részvétel re-

gisztrációhoz kö-
tött!

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.01.22. 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 elkö-
vetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 77 mil-
liárd 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. január 21-én 9:00 óráig.
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Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

6


