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Fővárosi Törvényszék (BKKB 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b., fsz. 30.)

214.B.159/2021

A tárgyaláson való
részvétel regiszt-
rációhoz kötött!

Sz. P. I. emberölés bűntette 2021.06.21. 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt egy házban élt a szüleivel, rendszeresen italozott,
alkohol-, valamint pszichés problémái miatt pedig pszichiátriai kezelés alatt
állt és gyógyszereket szedett. Az együttélés során a terhelt több alkalommal
bántalmazta idős édesapját, de e cselekmények miatt – egy esetet kivéve –
nem indult ellene büntetőeljárás. 2020. május 3-án reggel egy kalapáccsal
többször  fejbe  verte  az  édesapját,  akit  a  földre  kerülését  követően  is
bántalmazott. A sértett az elszenvedett sérülései következtében a helyszínen
életét vesztette.

Az ügyészség a férfit különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására
idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett 
emberölés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 18-án 08:30 óráig.

 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 2021.06.21. 09:00

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

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 18-én 09:00 óráig.

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

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


Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 372.

3.B.20229/2017

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

H. J. + 3 fő csalás bűntette 2021.06.21. 08:30

Az ügy lényege:
A H. J. és bűntársai 2015 áprilisától 2016 januárjáig Budapest területén élő
idős női sértettektől csaltak ki pénzt és ékszereket. Módszerük az volt, hogy
kinézték  a  kizárólag  idős  nő  sértettek  nevét,  telefonszámát  és  címét  a
telefonkönyvből, ezt követően pedig felhívták őket. A vád szerint ha az idős
sértett  vette  fel  a  telefont,  egyikük  magát  a  sértett  unokájának  vagy
lányának  kiadva,  többnyire  eltorzított,  sírós  hangon  azt  mondta,  hogy
balesetet  okozott  vagy pénzt  kért  kölcsön az araboktól,  és  ha nem fizet
rögtön,  akkor  bajba  kerül.  A  telefonáló  közölte  a  sértettel,  hogy  ne
telefonáljon  senkinek,  ő  maga  pedig  személyesen  nem  tud  a  pénzért
menni,  hanem  valamelyik  ismerősét  fogja  elküldeni  érte.  A  sértettek
minden esetben azt hitték, hogy az unokájukkal vagy lányukkal beszélnek
és  a  lakásban  található  összes  értéküket  legkésőbb  másnap  átadták  a
lakáshoz  érkező  ismeretlen  személynek.  Az  ügyészség  a  bűncselekmény
felismerésére  idős  koránál  fogva  korlátozottan képes  személy  sérelmére
elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat.

Megjegyzés  : Távmeghallgatás. Perbeszéd, utolsó szó joga és ítélethirdetés
várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 18-án 08:30 óráig.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 5.

16.B.31899/2016

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

Cs. S. csalás bűntette 2021.06.21. 10:30

Az ügy lényege:
A vád szerint Cs. S.  vádlott 2013 és 2014 folyamán több, magas kockázati
fedezetű  élet-  és  balesetbiztosítási  szerződést  kötött  különböző  biztosító
társaságoknál  azért,  hogy  önmagának  egy  későbbi  időpontban  sérülést
okozva,  a  biztosítási  összegeket  felvehesse.  2014.  július  30-án  a  vezető
jegykezelő  indítási  jelzését  követően  szándékosan  bemászott  a
vasútállomásról éppen induló vonatszerelvény utolsó vagonjának az utolsó
tengelye elé, az induló vonat kerekei átmentek a lábán. Mindkét lába olyan
súlyosan roncsolódott,  hogy azokat  a  lábszár  középső  és  distalis  harmad
határában  amputálni  kellett.  A  megrendezett  káresemény  után  a  vádlott
felesége 2014. augusztus 1-jén a biztosítóknak bejelentette a káreseményt. A
legtöbb  biztosító  csalás  gyanúja  miatt  nem  teljesítette  a  vádlottnak  a
kifizetést - a veszélyeztetett kárérték közel 1 milliárd forint.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan iratok ismertetésével és szakértők 
meghallgatásával folytatódik.

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

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


2021. június 18-án 10:30 óráig.

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

 Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 383.

15.B.30064/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

G. Zs. sikkasztás bűntette 2021.06.21. 13:00

Az ügy lényege:
A vádlott a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke volt, s egyben néhány
gazdasági társaság is tartozott az érdekeltségi körébe. A vádlott az MPB-hez
befolyt támogatási befizetések után 2009 áprilisa és 2014 júliusa között az
érdekeltségi  körébe tartozó gazdasági  társaságok  részére  -  az  erről  szóló
elnökségi határozat alapján -  úgynevezett közvetítői  jutalékot fizetett ki.  A
vád  szerint  az  MPB egykori  elnöke  annak  ellenére,  hogy  tudomással  bírt
arról,  hogy  az  MPB  és  a  támogatók  közötti  együttműködési,  támogatási
szerződések  előkészítésében,  létrejöttében  a  jutalékot  kiszámlázó
társaságok,  valamint  a  sportklub  képviselői  ténylegesen  nem  működtek
közre,  mint  az  MPB-nél  utalványozási  jogkörrel  rendelkező  személy  a
számlákat utalványozta, így azok jogtalan kifizetése megtörtént.
Az ügyészség többek között jelentős értékre, üzletszerűen és folytatólagosan
elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan iratismertetéssel folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 18-án 13:00 óráig.

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

2021.06.22.

Fővárosi Törvényszék II. 79.

29.B.149/2021

A tárgyaláson való
részvétel regiszt-
rációhoz kötött!

M. R. A. Y. A. R. emberölés bűntette 2021.06.22. 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt valutaváltással foglalkozott és meg akarta szerezni
egyik  szintén  pénzváltással  foglalkozó  ismerőse  magánál  tartott  nagyobb
összegű készpénzét. Tervének végrehajtásában egy férfi és egy nő segítette,
őket  a  cselekmény  kapcsán  külön  eljárásban  már  jogerősen  elítélték.  A
vádlott  egy  budapesti  erdős  részen  támadt  a  sértettre,  akit  a  nő  csalt  a
helyszínre.  A  dulakodás  során  a  sértettnél  lévő  értékek  megszerzése
érdekében  a  vádlott  egy  nála  lévő  késsel  megszúrta  a  férfit,  aki  a
bántalmazás  következtében  életét  vesztette.  A  terhelt  elvette  a  sértett
értékeit és azokat átadta az egyik társának, majd elmenekültek a helyszínről.
A  vádlott  később  visszament  a  tetthelyre,  ahonnan  a  sértett  holttestét
elszállította és ismeretlen helyen elrejtette.
Az ügyészség a terheltet nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettével

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


vádolja.

Megjegyzés: A vádlott távollétében folyó eljárás, ahol befejezés is várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 21-én 08:30 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 31.

29.Bf.5885/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

D. L. Sz. közösség tagja elleni
erőszak bűntette

2021.06.22 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2019. november 16-án éjszaka ittas állapotban
felszállt egy XI. kerületben közlekedő villamosra. A szerelvényen kiabálni és
káromkodni  kezdett  és  tenyérrel  kétszer  megütötte  a  jármű  ablakát,
valamint  egy  utas  vállát  annak  kabátjánál  fogva  rángatni  kezdte.  A
villamosvezetőt – aki végül leszállította a vádlottat a járműről – szidalmazta
és  meglökte.  A  megállóban  a  férfi  tovább  dühöngött:  megpróbálta
szétfeszíteni a villamos ajtaját, verte az ablaküveget, de még egy oszlopba
is belerúgott, s egy alkohollal teli üveget dobott be a jármű ablakán.
Ezt  követően  a  férfi  felszállt  egy  másik  villamosra,  ahol  szóváltásba
keveredett  három  nigériai  állampolgárral  –  azok  etnikai  hovatartozása
miatt. Üres alkoholos üvegeket és egy szeszesitallal töltött üveget dobott
feléjük  és  kiabált  velük.  Később  ugyan  leszállt  a  szerelvényről,  de  a
megállóban  kiabálva  megütötte  az  üvegfalat,  a  villamos  oldalát  és  a
járművezető ablakát is ököllel és könyökkel ütni kezdte. A járókelőkbe is
belekötött, boxolást imitálva feléjük ütött.

Az  ügyészség  a  vádlottat  felfegyverkezve  elkövetett  garázdaság
bűntettével,  közfeladatot  ellátó  személy  elleni  erőszak  bűntettével,  4
rendbeli  felfegyverkezve  elkövetett  közösség  tagja  elleni  erőszak
bűntettével  és  2  rendbeli  súlyos  testi  sértés  bűntettének  kísérletével
vádolja.

Megjegyzés  : Másodfokú eljárás. Nyilvános ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 21-én 08:30 óráig.

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

 Fővárosi Törvényszék II. 69.

33.P.24739/2017

A tárgyaláson való
részvétel

Alperes: MNB és 2
társa

Felperes: P and P Kft.

felelősség megállapítása
iránti per

2021.06.22. 09:00

Az ügy lényege:
A Quaestor, a Hungária és a Buda-Cash volt ügyfeleiből létrejött pertársaság

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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regisztrációhoz
kötött!

azt kéri a bíróságtól, hogy állapítsa meg a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar
Állam,  valamint  az  Állami  Számvevőszék  felelősségét  a  történtek
alakulásában.

Megjegyzés: Iratok ismertetése várható.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 21-én 09:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék (PKKB III. 307.)

13.B.1564/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

dr. Gy. E. J. és társa költségvetési csalás
bűntette

2021.06.22. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. rendű vádlott kft.-je nevében vállalta, hogy az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai költségvetésből származó vissza nem
térítendő  támogatás  igénybe  vételével  lőszer  gyártására  és  tárolására
alkalmas speciális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központot
épít.  A  II.  rendű vádlott  az  általa  képviselt  kft.  nevében valótlan  tartalmú
számlákat állított ki az I. rendű vádlott kft.-je részére, amelyek alapján az I.
rendű  vádlott  támogatási  összegeket  igényelt.  A  számlákon  szereplő
gazdasági  események  nem  valósultak  meg,  a  számlák  kiállításának  és
benyújtásának célja  a  támogatási  összeg  jogosulatlan megszerzése volt.  A
bűncselekménnyel okozott kár több mint 130 millió forint, a veszélyeztetett
érték pedig meghaladja a 140 millió forintot.
Az  ügyészség  a  vádlottakat  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó
költségvetési  csalás  bűntettével  és  folytatólagosan  elkövetett  hamis
magánokirat felhasználásának vétségével vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan iratok ismertetésével folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 21-én 09:00 óráig.

 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 2021.06.22. 09:00

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

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik.

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


Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 21-én 09:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék, 1027 Fő utca 70-78., II/1.

17.B.1047/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. M. Gy. + 32 fő költségvetési csalás
bűntette

2021.06.22. 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. június 21-én 09:00 óráig.

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

2021.06.23.

Fővárosi Törvényszék II. 79.

5.Fk.85/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

N. Cs. + 21 fő csalás bűntette 2021.06.23. 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az Egyesült Királyságban tartózkodó I.,  II.,  III.  és IV. rendű
vádlottak ún. unokázós bűncselekmények Magyarországon történő elköveté-
sére  bűnszervezetet  hoztak  létre.  Az  időskorú  sértettek  megtévesztésére
szolgáló telefonhívásokat az Egyesült Királyságból intézték, majd az ily módon
kicsalt pénzt és egyéb értékeket a bűnszervezet magyarországi tagjai vették
át. A vádlottak a bűncselekményekkel több tízmillió forintos kárt okoztak. A
Magyarországon lévő  tettestársak  és  más  személyek  a  bűncselekményből
származó vagyon egy részét – az I. és III. rendű vádlottak utasítására – pénz-
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küldő szolgálaton keresztül az Egyesült Királyságba juttatták. A pénz eredeté-
nek leplezése céljából különböző személyek nevére – de valójában az I. és III.
rendű vádlottak részére – utalták az összegeket.
Az ügyészség a vádlottakat többek között bűnszervezetben, üzletszerűen, na-
gyobb kárt okozó, a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős ko-
ránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére
társtettesként  elkövetett  csalás  bűntettével  és  üzletszerűen,  bűnszervezet-
ben elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés (három vádlott vonatkozásában).

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 22-én 08:30 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék fszt. 51.

25.B.376/2020

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

dr. B. B. különösen nagy kárt
okozó, üzletszerűen

elkövetett csalás

2021.06.23. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az ügyvédként dolgozó terhelt anyagi helyzete megromlott,
ezért ismerőseitől kért kölcsönt ahhoz, hogy megélhetését, korábbi életszín-
vonalát finanszírozni, illetve az általa kért kölcsönöket törleszteni tudja. A sér-
tetteket a tényleges anyagi helyzetét illetően tévedésbe ejtette, magát sike-
res, jómódú ügyvédnek tüntette fel, azonban tisztában volt azzal, hogy a jel-
lemzően rövid visszafizetési határidőkkel vállalt kölcsönök visszafizetését az
anyagi helyzete nem teszi lehetővé. Ezen felül egyes esetekben a nála ügyvé-
di letétbe helyezett összegeket is eltulajdonította.
Az ügyészség a terheltet többrendbeli, különböző mértékű kárt okozó, üzlet-
szerűen  elkövetett  csalás,  többrendbeli  üzletszerűen  elkövetett  sikkasztás,
többrendbeli ügyvédi visszaélés, befolyással üzérkedés bűntettével és hamis
magánokirat felhasználásának vétségével vádolja.

Megjegyzés: Távmeghallgatás.  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk
meghallgatásával folytatódik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 22-én 09:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék I. 97.

4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2021.06.23. 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
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regisztrációhoz
kötött!

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. június 22-én 09:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék, 1027 Fő utca 70-78., II/1.

17.B.1047/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. M. Gy. + 32 fő költségvetési csalás
bűntette

2021.06.23. 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. június 22-én 09:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék (BKKB 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b., fsz. 30.)

214.B.1/2021

A tárgyaláson való
részvétel regiszt-
rációhoz kötött!

P. L. kábítószer-
kereskedelem bűntette

2021.06.23. 10:00

Az ügy lényege:
A  vádirat  szerint  a  terhelt  különböző  kábítószerek  –  többek  között
marihuána, MDMA és amfetamin – kereskedelmével foglalkozott. E szereket
ismeretlen forrásból szerezte be és a lakásán tárolta, valamint ott fogadta a
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vásárlókat is.
Az  ügyészség  a  férfit  jelentős  mennyiségű  kábítószerre  elkövetett
kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 22-én 10:00 óráig.

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

Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 5.

15.B.31272/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. G. közveszéllyel
fenyegetés bűntette

2021.06.23. 13:00

Az ügy lényege:
A vád szerint a terhelt 2018. augusztus 2-án egy nyilvános telefonfülké-
ből felhívta a 112-es segélyhívó számot és azt a köznyugalom megzava-
rására alkalmas, valótlan tényt közölte a hívás fogadójával, hogy a XVII.
kerületi városházán 20 perc múlva bomba fog robbanni. Egy másik alka-
lommal, 2018. augusztus 22-én mobiltelefonjáról hívta fel a 112-es se-
gélyhívó számot és azt állította a diszpécsernek, hogy aznap este meg-
gyilkolják a XVII. kerületi polgármester fiát. A vádlott a bűncselekmények
elkövetésekor  kóros elmeállapotban szenvedett,  amely súlyos fokban
korlátozta őt cselekménye társadalomra veszélyes következményeinek
felismerésében.
Az ügyészség a terheltet közveszéllyel fenyegetés bűntettével és zakla-
tás vétségével vádolja.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  tanúk  kihallgatásával
folytatódik, annak befejezése esetén perbeszédek és ítélethirdetés is
lehetséges. Távmeghallgatás.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 22-én 13:00 óráig.

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

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság fszt. 73.

8.B.311/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

V. L. rablás bűntette 2021.06.23. 08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2020. november 28-án bement egy IV. kerületi
állateledel  üzletbe  azért,  hogy  onnan  értékeket  szerezzen  meg.  A
boltban az eladónőhöz lépett, akit - a kezében lévő késsel fenyegetve - a
kassza  tartalmának  átadására  szólított  fel.  Mivel  az  eladónő  a
felszólításnak nem engedelmeskedett, a vádlott a pulton lévő mérleget
kezdte rángatni, majd a késsel a kezében támadólag a nő felé lépett, és
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ismételten felszólította őt a kassza kinyitására. A fenyegetés hatására a
sértett kinyitotta a kasszát és hátrálni kezdett. A vádlott 258.000 forint
készpénzt vett magához, majd távozott az üzletből.
Az  ügyészség a terheltet  felfegyverkezve elkövetett  rablás bűntettével
vádolja.

Megjegyzés  :  A  bizonyítási  eljárás  várhatóan  a  vádlott  és  tanúk
kihallgatásával folytatódik. 

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 22-én 09:00 óráig.

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

2021.06.24.

Fővárosi Törvényszék fsz. 32.

8.B.800/2018

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációh

oz kötött!

B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény
bűntette

2021.06.24. 09:00

Az ügy lényege:
B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények
miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás.
 
Megjegyzés  : A bizonyítási eljárás során várhatóan szakértőket hallgat meg
a bíróság.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 23-án 09:00 óráig.

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 2021.06.24. 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. június 23-án 09:00 óráig.
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 Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék, 1027 Fő utca 70-78., II/1.

17.B.1047/2019

A tárgyaláson való
részvétel

regisztrációhoz
kötött!

K. M. Gy. + 32 fő költségvetési csalás
bűntette

2021.06.24. 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. június 23-án 09:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék (PKKB III. 307.)

13.B.1564/2019

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

dr. Gy. E. J. és társa költségvetési csalás
bűntette

2021.06.24. 09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. rendű vádlott kft.-je nevében vállalta, hogy az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai költségvetésből származó vissza nem
térítendő  támogatás  igénybe  vételével  lőszer  gyártására  és  tárolására
alkalmas speciális haditechnikai intermodális logisztikai és felújító központot
épít.  A  II.  rendű vádlott  az  általa  képviselt  kft.  nevében valótlan  tartalmú
számlákat állított ki az I. rendű vádlott kft.-je részére, amelyek alapján az I.
rendű  vádlott  támogatási  összegeket  igényelt.  A  számlákon  szereplő
gazdasági  események  nem  valósultak  meg,  a  számlák  kiállításának  és
benyújtásának célja  a  támogatási  összeg  jogosulatlan megszerzése volt.  A
bűncselekménnyel okozott kár több mint 130 millió forint, a veszélyeztetett
érték pedig meghaladja a 140 millió forintot.
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Az  ügyészség  a  vádlottakat  különösen  nagy  vagyoni  hátrányt  okozó
költségvetési  csalás  bűntettével  és  folytatólagosan  elkövetett  hamis
magánokirat felhasználásának vétségével vádolja.

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan iratok ismertetésével folytatódik,
annak befejezése esetén perbeszédek is lehetségesek.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 23-án 09:00 óráig.

 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 2021.06.24. 14:30

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  : Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 23-án 14:30 óráig.

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

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 10. tárgyaló

7.B.37/2021

A tárgyaláson
való részvétel

regisztrációhoz
kötött!

H. M. csalás bűntette és más
bűncselekmények

2021.06.24. 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”,  „energia-
optimalizáló”,  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.
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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  várhatóan  a  vádlott  és  tanúk
kihallgatásával kezdődik.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 23-án 08:30 óráig.

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.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 2021.06.25. 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.

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 24-én 09:00 óráig.

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

Fővárosi Törvényszék II. 58.

31.B.203/2021

A tárgyaláson való
részvétel regiszt-
rációhoz kötött!

Z. K. B. életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2021.06.25. 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: Előkészítő ülés.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu   e-mail-címen lehet
2021. június 24-én 9:00 óráig.

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