Fővárosi Törvényszék
2022.01.10. – 2022.01.14.

2022.01.10.
Fővárosi Törvényszék II. 36.
8.B.800/2018
B. Gy. + 16 fő

terrorcselekmény
bűntette

2022.01.10.

8:30

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más
kötött!
bűncselekmények miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás.
Megjegyzés: Szakértő meghallgatása várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 7-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék 1027 Bp., Fő utca 70-78.
41.B.168/2021
dr. Á. S. + 1 fő
befolyással üzérkedés 2022.01.10. 10:30
bűntette
A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint a II. rendű vádlott egy találmányával kereste meg egy
kötött!
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 az I. rendű vádlott vonatkozásában.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 7-én 10:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék (A tárgyalás helyszíne: Budai Központi Kerületi Bíróság alagsor
16.)
9.B.1074/2019

dr. T. P. és társai

vesztegetés bűntette

2022.01.10.

9:00

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint a Magyar Kézilabda Szövetség mint gazdálkodó
kötött!
szervezet által a K&H liga keretében megrendezett mérkőzéseken 4
játékvezető (az I. rendű, a II. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vádlottak)
– akik a gazdálkodó szervezet részére végeztek tevékenységet és önálló
intézkedésre voltak jogosultak – jogtalan vagyoni előny ellenében
befolyásolták az egyes mérkőzések kimenetelét. A játékvezetőkön kívül
a mérkőzések befolyásolásában az V. rendű és a VI. rendű vádlottak is
részt vettek.
Az ügyészség a 4 játékvezetőt önálló intézkedésre jogosult személy által
kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével,
míg a másik két vádlottat önálló intézkedésre jogosult személlyel
kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 7-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság fsz. 1.
10.B.1499/2014
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

S. I. L.

erőszakos közösülés
bűntette és más bcs.

2022.01.10.

9:00

Az ügy lényege:
A vád szerint S. I. L. vádlott évek alatt több alkalommal, többféle módon
bántalmazta feleségét, annak terhessége ideje alatt, majd később kiskorú
gyermekük jelenlétében is. A külföldön tartózkodó házaspár kapcsolatuk
megmentése céljából a vádlott javaslatára Bora Borára utazott. S. I. L. a
szigetre érve ismét erőszakosan lépett fel a sértettel szemben, a sértett és
a közös gyermekük útlevelét elrejtette, így nem tudták elhagyni az
országot. Ugyanakkor ott tartózkodásuk tovább folytatta a sértett
bántalmazását közös kiskorú gyermekük előtt, a sértettel rendszeresen
megalázó módon bánt. Az ügyészség a vádlottat többek között erőszakos
közösülés bűntettével, személyi szabadság megsértésének bűntettével,
kiskorú veszélyeztetésével és közokirattal visszaélés bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 7-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fsz. 31.
59.Bf.5072/2021

Sz. S. + 2 fő

halált okozó,
foglalkozás körében
elkövetett gondatlan
veszélyeztetés vétsége

2022.01.10.

8:30

A tárgyaláson való
Az ügy lényege:
részvétel
regisztrációhoz A vád szerint a sértett évek óta fennálló szívbetegség miatti
szívelégtelenségben szenvedett, amelynek következtében 2015
kötött!
januárjában egy budapesti kórházba került. A kapott kezelés hatékonynak
bizonyult, állapota javult, azonban pszichésen zavart volt, nyugtalan,
emiatt sokat kiabált, fájdalmakra panaszkodott. A II. rendű vádlott – a
kórházi osztályon dolgozó ügyeletes orvos – a sértettnek
fájdalomcsillapítóként Contramal terápiát rendelt, amelyet az egyik ápoló
be is adott a betegnek, ennek tényét az ápolók által vezetett ápolási
betétlapon feltüntette, illetve a műszak átadásakor erről az éjszakai
ügyeletes ápolót – a I. rendű vádlottat – tájékoztatta.
A II. rendű vádlott a sértett zavart állapotát, fájdalmait és az emiatt rendelt
Contramal terápiát a lázlapon nem tüntette fel, a műszak átadásakor erről
az éjszakai ügyeletes orvost – a III. rendű vádlottat – nem tájékoztatta.

A sértett az esti órákban ismét hangosan kiabált és fájdalomra
panaszkodott. Az I. rendű vádlott anélkül, hogy az ügyeletes orvossal
konzultált volna Contramalt adott a sértettnek. Nem sokkal később a sértett
ismét kiabálni kezdett és újból fájdalomra panaszkodott. Ekkor az I. rendű
vádlott telefonon felvette a kapcsolatot a kórház másik részén tartózkodó
III. rendű vádlottal és beszámolt neki a beteg állapotáról, azonban arról
nem, hogy ő korábban Contramalt adott a sértettnek.
A III. rendű vádlott anélkül, hogy a sértettet személyesen megvizsgálta
volna egy ampulla Contramalt rendelt a betegnek, azonban a sértett zavart
állapotát, fájdalmait és az emiatt rendelt Contramal terápiát nem tüntette
fel a lázlapon.
Az I. rendű vádlott az ügyeletes orvos által rendelt egy ampulla helyett két
ampulla Contramalt adott a betegnek. A sértett aznap éjjel elhalálozott.
Halála erőszakos okból, mérgezés okozta heveny légzési és vérkeringési
elégtelenség miatt következett be.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat halált okozó, foglalkozás körében
elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével, a II. rendű és a III. rendű
vádlottakat foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés
vétségével vádolja.
Megjegyzés: Másodfokú tárgyalás. Határozathozatal várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 7-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2022.01.11.
Fővárosi Törvényszék II. 79.
5.B.385/2021
E. L.

emberölés bűntette

2022.01.11.

9:00

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint a terhelt súlyosan bántalmazott egy 65 éves férfit, akinél
kötött!
szívességi lakáshasználóként lakott. A sértetthez egy közös ismerősük
hívott mentőt, miután napokkal a bántalmazás után rátalált a lakásban. A
férfi később a kórházban életét vesztette.
A vádlott egy másik alkalommal késsel halálra szurkálta egy hajléktalantársát, azért, hogy értékeit megszerezze. Elvette az áldozat sportcipőjét
és ezüst nyakláncát, amelyek összértéke 50 ezer forint volt. Ezeken kívül
még két másik eset miatt is vádolják, amelyek során bántalmazott két
hajléktalan férfit. Egyiküket késsel meg is szúrta.

Az ügyészség a terheltet nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel több
ember és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés
és súlyos testi sértés bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 10-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fsz. 38.
21.B.399/2021
K. Gy.

emberölés bűntettének
kísérlete

2022.01.11.

8:30

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint a terhelt 2020. november 12-én hajnalban az 1-es
kötött!
villamoson összeszólalkozott egy utassal, aki szóvá tette neki, hogy nem
jól viseli az arcmaszkját. A vádlott többször megütötte a férfit, aki előre
ment a villamosvezetőhöz, hogy megkérje, állítsa meg a szerelvényt,
valamint értesítse a mentőket és a rendőrséget is. Ezen a terhelt
felháborodott és elővett egy kést, majd „nem fogok verésért börtönbe
menni, inkább meghalsz” felkiáltással a férfihez lépett és megszúrta a
nyakát. Ezt követően a terhelt felszólította a villamosvezetőt, hogy
nyissa ki a jármű ajtaját, majd elmenekült. A vádlott a munkahelyére
ment, ahol a külseje megváltoztatására törekedve megborotválkozott és
lecserélte a véres ruháját is. A sértett a bántalmazás következtében 8
napon belül és 8 napon túl gyógyuló sérülést is szenvedett.
Az ügyészség a terheltet emberölés bűntettének kísérletével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 10-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 59.
20.Fk.62/2020

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

L. B. és 3 társa

életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2022.01.11.

09:00

Az ügy lényege:
A vád szerint az I. és II. rendű vádlottak összeverekedtek a III. és IV. rendű
vádlottakkal és más személyekkel egy budapesti munkásszállón. A
bántalmazás során az I. rendű vádlott késsel megszúrta a III. rendű
vádlottat, aki ennek következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést
szenvedett, esetében azonban a közvetlen életveszélyes sérülés
kialakulásának reális lehetősége is fennállt. Később az I. rendű a IV. rendű
vádlottat is megsebesítette. Bár ez a sérülés is 8 napon belül gyógyuló volt,
azonban ennél is fennállt a súlyosabb sérülés keletkezésének esélye. Az I.
rendű vádlottat a fentieken kívül azzal is vádolják, hogy a szálló egyik
lakójának szobájából ellopott 4500 forintot.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat életveszélyt okozó testi sértés
bűntettének kísérletével, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével és lopás
vétségével, míg a többi vádlottat csoportosan elkövetett garázdaság
bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 10-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 10. tárgyaló
3.B.639/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

L. I. és társai

pénzmosás bűntette és
más bűncselekmények

2022.01.11.

10:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. rendű terhelt 2018 nyarán jogerős szabadságvesztését
töltötte, amikor elhatározta, hogy úgy fog jogtalan haszonra szert tenni,
hogy magát többnyire ismert pénzintézet, hírközlési szolgáltató stb.
képviselőjének kiadva ismeretlenek azzal hív fel, hogy azok nagy összegű
összegű/értékű nyereményt nyertek, az átvétel feltétele azonban az ún.
„nyereményadó” megfizetése, amelyet készpénzutalási szolgáltatás
igénybevételével kell, hogy átutaljanak részére, vagy az általa
meghatározott telefonszám egyenlegét töltsék fel. Az I. rendű vádlott
rávette nőismerőseit, hogy azok a csalások elkövetéséből származó
összegeket készpénzben vegyék fel és adják át neki.

Az ügyészség az I. rendű vádlottat - mint különös és többszörös visszaesőt
- 11 rendbeli kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás és 12
rendbeli kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntettének
kísérletével, szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó,
üzletszerűen elkövetett csalás és 12 rendbeli szabálysértési értékhatárt
meg nem haladó kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás vétségének
kísérletével, míg a II., III. és IV. rendű vádlottakat folytatólagosan
elkövetett pénzmosás bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés az I. rendű vádlott vonatkozásában.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 10-én 10:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék 1027 Bp., Fő utca 70-78.
17.B.339/2021

S. Gy. és társa

vesztegetés elfogadása
hatósági eljárásban
bűntette és más
bűncselekmény

2022.01.11.

09:00

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint amikor az I. rendű terhelt tudomást szerzett az általa
szervezett bűncselekmények kapcsán indított különböző eljárásokról, két
kötött!
személyt is befolyásolni kívánt azért, hogy ők ránézve kedvező
vallomásokat tegyenek. Kedvező vallomásukért cserébe készpénzes
támogatást ajánlott részükre. A II. rendű vádlott a jogtalan előnyként
részére küldött készpénzt elfogadta és az I. rendű vádlottal egyeztetettek
szerint tette meg tanúvallomását.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat mint bűnszervezetben elkövetőt két
rendbeli vesztegetés hatósági eljárásban, míg a II. rendű vádlottat mint
bűnszervezetben elkövetőt vesztegetés elfogadása hatósági eljárásban
bűntett elkövetésével vádolja.
Az ügyészség indítványozza jelen ügy egyesítését a Fővárosi
Törvényszéken már folyamatban lévő alapüggyel.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 10-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 58.
28.B.198/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

S. G.

életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének
kísérlete

2022.01.11.

08:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt 2020. május 19-én a sértettel egy társaságban
italozott, majd miután átmentek cigarettát és röviditalt vásárolni a közeli
dohányboltba szóváltás alakult ki közöttük. A vita során a vádlott ököllel
megütötte a sértettet, aki ettől hanyatt esett, fejét tompítás nélkül a járdába
ütötte, majd eszméletét vesztette és a feje, orra is vérezni kezdett.
A vádlott nem akart mentőt hívni a sérülthöz és mikor egy járókelő felhívta
a segélyhívót, elmenekült a helyszínről. A sértett a bántalmazás
következtében életveszélyes sérülést szenvedett.
Az ügyészség a vádlottat életveszélyt okozó testi sértés bűntettének
kísérletével vádolja.
Megjegyzés: Tanúk és szakértő meghallgatása várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 10-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fszt. 51.
31.B.408/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

Sz. T. T.

emberölés bűntette

2022.01.11.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt és az akkor 18 éves sértett 2019 áprilisának elején
ismerkedett meg egymással, majd röviddel ezt követően párkapcsolat
alakult ki közöttük. A sértett elköltözött a nevelőszüleitől, miután azok nem
támogatták a vádlottal való kapcsolatát.
A lány az elköltözését követően egyre rendszertelenebbül tartotta a
kapcsolatot a családjával, a férfival való kapcsolata azonban egy idő után
romlani kezdett, gyakran összevesztek.

Ettől függetlenül a pár beköltözött egy III. kerületi, üresen álló, bontásra
ítélt, romos házba, ahol a tettlegességig fajuló viták folyamatosak voltak
közöttük.
2019. szeptember 18-án a reggeli órákban ismételten összevesztek, a vita
során a férfi dühében, nagy erővel, kitartóan bántalmazta a sértettet. A
sértett a bántalmazás következtében védekezésre képtelen állapotba került,
a vádlott ezt kihasználva fojtogatni kezdte a lányt, aki a helyszínen életét
vesztette.
Cselekménye elkövetése után a terhelt a sértettet lemeztelenítette, s a
holttestet magára hagyva távozott a helyszínről. A holttestet 2019.
szeptember 28-án állampolgári bejelentés alapján találták meg.
Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével
vádolja a férfit.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 10-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

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

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa

csalás bűntette

2022.01.11.

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
2022. január 10-én 9:00 óráig.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás 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

2022.01.12.
Fővárosi Törvényszék 1027 Bp., Fő utca 70-78.
17.B.339/2021

S. Gy. és társa

vesztegetés elfogadása
hatósági eljárásban
bűntette és más
bűncselekmény

2022.01.12.

09:00

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint amikor az I. rendű terhelt tudomást szerzett az általa
szervezett bűncselekmények kapcsán indított különböző eljárásokról, két
kötött!
személyt is befolyásolni kívánt azért, hogy ők ránézve kedvező
vallomásokat tegyenek. Kedvező vallomásukért cserébe készpénzes
támogatást ajánlott részükre. A II. rendű vádlott a jogtalan előnyként
részére küldött készpénzt elfogadta és az I. rendű vádlottal egyeztetettek
szerint tette meg tanúvallomását.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat mint bűnszervezetben elkövetőt két
rendbeli vesztegetés hatósági eljárásban, míg a II. rendű vádlottat mint
bűnszervezetben elkövetőt vesztegetés elfogadása hatósági eljárásban
bűntett elkövetésével vádolja.
Az ügyészség indítványozza jelen ügy egyesítését a Fővárosi
Törvényszéken már folyamatban lévő alapüggyel.
Megjegyzés: Iratismertetés várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 11-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

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

T. Cs. I. és 10 társa

csalás bűntette

2022.01.12.

9:00

A tárgyaláson Az ügy lényege:
való részvétel A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó,
bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények

regisztrációhoz elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy
kötött!
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
2022. január 11-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék (A tárgyalás helyszíne: Budai Központi Kerületi Bíróság alagsor
16.)
9.B.1074/2019

dr. T. P. és társai

vesztegetés bűntette

2022.01.12.

9:00

A tárgyaláson
való részvétel Az ügy lényege:
regisztrációhoz A vádirat szerint a Magyar Kézilabda Szövetség mint gazdálkodó
kötött!
szervezet által a K&H liga keretében megrendezett mérkőzéseken 4
játékvezető (az I. rendű, a II. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vádlottak)
– akik a gazdálkodó szervezet részére végeztek tevékenységet és önálló
intézkedésre voltak jogosultak – jogtalan vagyoni előny ellenében
befolyásolták az egyes mérkőzések kimenetelét. A játékvezetőkön kívül
a mérkőzések befolyásolásában az V. rendű és a VI. rendű vádlottak is
részt vettek.
Az ügyészség a 4 játékvezetőt önálló intézkedésre jogosult személy által
kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével,
míg a másik két vádlottat önálló intézkedésre jogosult személlyel
kapcsolatban elkövetett vesztegetés bűntettével vádolja.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 11-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Budai Központi Kerületi Bíróság 101-es tárgyaló
24.B.2000/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

L. Zs.

közúti baleset
okozásának vétsége

2022.01.12.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2020. október 11-én délelőtt egy autóbuszt
vezetett a XI. kerületben. A jármű méretei miatt jobbra kanyarodni csak úgy
tudott, hogy besorolt az úttest belső sávjába. A kanyarodás során
elmulasztotta ellenőrizni a külső sáv melletti kerékpársáv forgalmát és nem
vette észre az elektromos rollerrel közlekedő sértettet, aki már csak
féktávolságon belül észlelte a kanyarodó buszt, az ütközést pedig már nem
tudta elkerülni. A rollerező férfi a helyszínen életét vesztette.
Az ügyészség a terheltet halálos közúti baleset gondatlan okozásának
vétségével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 11-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fsz. 32.
8.B.149/2017
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

L. P. V. + 2 fő

hűtlen kezelés bűntette

2022.01.12.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint az I. és a II. rendű vádlott a MALÉV Zrt. vezérigazgatói,
igazgatósági tagjai voltak, így felelősek a MALÉV Zrt. érdekeinek
minden törvényes eszközzel való érvényesítéséért és védelméért.
Anélkül, hogy az operatív irányításban részt vevő vezetők tudomással
bírtak volna bizonyos projektekről, a vádlottak a vagyonkezelői
kötelességeikre vonatkozó szabályokat megszegve három olyan
tanácsadói szerződés megkötésében vettek részt, amelyek kapcsán a
Malév Zrt. valótlan tartalmú teljesítési igazolások alapján, tényleges
teljesítés hiányában fizette ki a szerződésekben foglalt
ellenszolgáltatások összegét.
Ezen büntetőügyhöz egyesítettek egy másik ügyet is, amelynek vádirata
szerint az új ügy vádlottja a MALÉV Zrt. igazgatósági elnökeként – a
vagyonkezelői kötelességeire vonatkozó szabályokat megszegve –
utasította a másik két vádlottat a fent említett tanácsadói szerződések
megkötésében és lebonyolításában való közreműködésre.

Az ügyészség a második ügy vádlottját különösen jelentős vagyoni
hátrányt okozó, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettével
mint felbujtót vádolja.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 11-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a
tárgyalóteremben is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése
kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék (BKKB 1021 Budapest, Budakeszi út 51/b., 304.)
214.B.159/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

Sz. P. I.

emberölés bűntette

2022.01.12.

9:00

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: Tanúk és szakértő meghallgatása várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 11-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2022.01.13.
Fővárosi Törvényszék I. 97.
4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa

csalás bűntette

2022.01.13.

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
2022. január 12-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 12.
25.Bf.8707/2021

B. N.

közokirat-hamisítás
bűntette

2022.01.13.

8:30

A tárgyaláson
való részvétel
Az ügy lényege:
regisztrációhoz
A vádirat szerint a külföldi állampolgárságú terhelt valódi
kötött!
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
2022. január 12-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fsz. 51.
24.B.592/2020 dr. F-T. R. Sz. +5 társa

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

emberölés
2022.01.13.
előkészületének bűntette

09:00

Az ügy lényege:
A korábban ügyvédként dolgozó I. rendű vádlott elhatározta, hogy felbérel
valakit az unokatestvére volt élettársának megölésére. Ezen szándékáról az
I. rendű vádlott akként számolt be a II. és III. rendű vádlottaknak, hogy a
bűncselekmény megrendelője a sértett volt élettársának édesapja. A II. és
III. rendű vádlottak ezt követően elhatározták, hogy elhitetik az I. rendű
vádlottal, hogy rendelkeznek a cselekmény végrehajtásához külföldi
kapcsolattal, valójában azonban az I. rendű vádlottat egy „álbérgyilkosnak” akarták bemutatni azzal, hogy a tárgyalásról hangfelvételt
készítenek és annak felhasználásával mind az I. rendű vádlottól, mind pedig
a sértettől pénzt követelnek majd.
Az ügyészség az I. rendű vádlottat emberölés előkészületének bűntettével,
míg a II-VI. rendű vádlottakat társtettesként elkövetett csalás bűntettével
vádolja az ügyészség.
Megjegyzés: Vádlottak meghallgatása.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 12-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 270.
20.B.30768/2020 dr. R. L. O. + 28 lőfegyverrel visszaélés
fő
bűntette
A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

2022.01.13.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a sportlövő egyesületet működtető I. rendű vádlott a II.,
III. és IV. rendű vádlottakkal együtt segítséget nyújtott sportlövő
egyesületek tagjainak lőfegyverek jogellenes megszerzéséhez és tartásához.
Az engedély kiadásának, illetve meghosszabbításának előfeltételéül
szolgáló egészségügyi alkalmassági igazolásokat az V. rendű vádlott több
esetben anélkül állította ki, hogy az igénylők ténylegesen részt vettek volna
a kötelezően előírt orvosi vizsgálatokon. A sportorvosnak ugyanakkor
tudomása volt arról, hogy az engedélyeket a klubtag vádlottak
fegyverengedélyek megszerzéséhez, illetve meghosszabbításához, valamint
lőfegyverek megszerzéséhez, illetve tartásához fogják felhasználni. A
klubtagok a szükséges dokumentumokat benyújtották az illetékes
rendőrkapitányságokhoz, ahol a valótlan tartalmú igazolások alapján a
fegyverengedélyeket megkapták, illetve meghosszabbították a részükre, így
közreműködtek abban, hogy valótlan tényt foglaljanak közokiratba, illetve
hamis adatok kerüljenek közhiteles nyilvántartásba. Az ügyészség a VIXXIX. vádlottakat – különböző rendbeli – folytatólagosan elkövetett
lőfegyverrel visszaélés, valamint közokirat-hamisítás bűntettével, az I-V.
rendű vádlottakat pedig ugyanezen bűncselekmények bűnsegédi
elkövetőjeként vádolja.
Megjegyzés: n. a.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 12-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Budai Központi Kerületi Bíróság 105.
2.B.169/2020

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

dr. Sz. A. N.

zaklatás vétsége

2022.01.13.

8:30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt a tőle külön élő férje, volt sógornője és egy
ügyvéd részére számos kéretlen üzenetet küldött sms-ben és e-mailen. A
sértettek többször is felszólították a terheltet az üzengetések abbahagyására,
azonban a vádlott a kérésnek nem tett eleget. Cselekményével beavatkozott
a sértettek mindennapi életébe és tartósan háborgatta őket, az ügyvéd

Facebook oldalára pedig egy, a sértett becsületének csorbítására alkalmas –
az ügyvédi munkakörének ellátásával kapcsolatos – nyilvános bejegyzést is
kitett.
Az ügyészség a vádlottat 2 rendbeli zaklatás vétségével, házastárs sérelmére
elkövetett zaklatás vétségével és becsületsértés vétségével vádolja.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 12-én 8:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fszt. 51.
31.B.408/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

Sz. T. T.

emberölés bűntette

2022.01.13.

09:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a terhelt és az akkor 18 éves sértett 2019 áprilisának elején
ismerkedett meg egymással, majd röviddel ezt követően párkapcsolat
alakult ki közöttük. A sértett elköltözött a nevelőszüleitől, miután azok nem
támogatták a vádlottal való kapcsolatát.
A lány az elköltözését követően egyre rendszertelenebbül tartotta a
kapcsolatot a családjával, a férfival való kapcsolata azonban egy idő után
romlani kezdett, gyakran összevesztek.
Ettől függetlenül a pár beköltözött egy III. kerületi, üresen álló, bontásra
ítélt, romos házba, ahol a tettlegességig fajuló viták folyamatosak voltak
közöttük.
2019. szeptember 18-án a reggeli órákban ismételten összevesztek, a vita
során a férfi dühében, nagy erővel, kitartóan bántalmazta a sértettet. A
sértett a bántalmazás következtében védekezésre képtelen állapotba került,
a vádlott ezt kihasználva fojtogatni kezdte a lányt, aki a helyszínen életét
vesztette.
Cselekménye elkövetése után a terhelt a sértettet lemeztelenítette, s a
holttestet magára hagyva távozott a helyszínről. A holttestet 2019.
szeptember 28-án állampolgári bejelentés alapján találták meg.
Az ügyészség különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével
vádolja a férfit.
Megjegyzés: Szakértő meghallgatása várható.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 12-én 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

2022.01.14.
Fővárosi Törvényszék I. 97.
4.B.192/2016

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

T. Cs. I. és 10 társa

csalás bűntette

2022.01.14.

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
2022. január 13-án 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Kerületi Központi Bíróság III. 390.
3.B.20639/2020

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

B. M.

új pszichoaktív anyaggal
visszaélés bűntette

2022.01.14.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott több mint 24 millió forint értékben adott fel
postán új pszichoaktív anyagot olyan személyek részére, akik abból
webshopon keresztül különböző fantázianeveken – pl.: „biofűként”,
„herbál füstölőként” – rendeltek tőle. Az utánvételi díjat olyan
bankszámlára kérte utalni, amelyről a pénzt az ismeretlenül maradt társai
készpénzben vették fel vagy továbbutalták olyan számlákra, amelyekhez a
vádlott is hozzáfért.
Az ügyészség a vádlottat társtettesként, kereskedéssel, bűnszövetségben
elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével vádolja.

Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 13-án 13:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék (A tárgyalás helyszíne: Budai Központi Kerületi Bíróság 304.)
214.B.227/2021

dr. L. J. K. és társai zsarolás bűntette és más 2022.01.14.
bűncselekmények

8:30

A tárgyaláson
való részvétel
Az ügy lényege:
regisztrációhoz
A vád szerint az I. rendű vádlott ügyvédként a sértett cégeinek jogi ügyeit
kötött!
intézte. A férfi kihasználva, hogy megbízója az üzleti élet, a
cégmenedzsment, valamint a gazdasági- és kereskedelmi jog területén
alapos és rendszerszintű ismeretekkel nem bír, illetve a hatóságokkal
szemben bizalmatlan, elhatározta, hogy jogosulatlanul vagyoni előnyt
szerez. Valótlan indokkal üzleti és személyi titkokat szerzett meg a sértettől,
amelyek birtokában a későbbiekben fenyegette és zsarolta őt. A vádiratban
részletezett bűncselekmények elkövetésében a terheltet több esetben –
különböző szerepekben – a vádlott-társai segítették.
Az ügyészség többek között bűnszövetségben, élet elleni fenyegetéssel
elkövetett zsarolás bűntette, folytatólagosan, üzletszerűen, jelentős vagyoni
hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználásának
vétsége miatt emelt vádat.
Megjegyzés: Az előkészítő ülés folytatódik.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 13-án 08:30 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a bent tartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék II. 48.
27.P.22638/2020

Felperes: Y. K. és 77
sérelemdíj iránti
2022.01.14.
9:00
társa
igény
Alperes: V. C. AG + 1 fő
Az
ügy lényege:
A tárgyaláson
való részvétel A dunai hajóbaleset károsultjai által, személyiségi jogaik megsértéséből
regisztrációhoz fakadó sérelemdíj megfizetése iránt indított per.
kötött!
Megjegyzés: Perfelvételi tárgyalás.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 13-án 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Fővárosi Törvényszék fsz. 29.
511.B.565/2020

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

N. A. B. és társa

emberkereskedelem
bűntette

2022.01.14.

9:00

Az ügy lényege:
A vádirati tényállás szerint az I. rendű terhelt – aki korábban maga is
prostituáltként dolgozott külföldön – 2017 októberétől a 2018. június 2-án
történt elfogásáig, rendszeres haszonszerzésre törekedve magyar nők
prostitúciós tevékenységét szervezte előbb az Egyesült Királyságban, majd
Budapesten akként, hogy lakóingatlanokat vett bérbe, amelyeket
bordélyházként üzemeltetett. Gondoskodott arról, hogy a lakásokban a
szexuális szolgáltatást kínáló sértettek az ügyfelek rendelkezésére álljanak,
intézte e szolgáltatások interneten való hirdetését, telefonon egyeztetett a
hirdetésekre jelentkező ügyfelekkel, meghatározta a szexuális
szolgáltatások tarifáit és döntött a bevételek elosztásának módjáról. A II.
rendű vádlott elhatározta, hogy a 2018 áprilisában megismert – akkor még
17 éves – sértettet szintén beszervezi az I. rendű vádlott által működtetett
prostitúciós tevékenységbe. Bemutatta őt az I. rendű vádlottnak, aki miután
tudomást szerzett a sértett életkoráról, felajánlotta, hogy lakbér fizetése
nélkül lakhat az egyik lakásban, azonban az általa megkeresett bevétel felét
át kell neki adnia. A sértett először csak erotikus jellegű masszázst, később
már prostitúciós tevékenységet is végzett. A bordélyház működésének a
sértett édesapjának feljelentése vetett véget.
Megjegyzés: Tanúmeghallgatás.

Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 13-án 9:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 7.
9.B.30208/2021

A tárgyaláson
való részvétel
regisztrációhoz
kötött!

S. L. Zs. és társa

csalás bűntettének
kísérlete

2022.01.14.

13:00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a II. rendű vádlott egy ismeretlen személlyel
megállapodott abban, hogy „unokázós csalások” elkövetése útján
közreműködik a pénzösszegek megszerzésében. Annak érdekében, hogy a
pénz átvételével közvetlenül kapcsolatba ne hozhassák, a terhelt segített
beszervezni az I. rendű vádlottat a bűncselekmény elkövetésébe.
Ismeretlen személy 2019. december 12-én felhívta a sértettet és
megkísérelte őt tévedésbe ejteni. Az idős férfi azonban rájött a csalásra és
értesítette a rendőrséget. Amikor az I. rendű vádlott megjelent a sértettnél,
hogy átvegye a pénzt, a rendőrök elfogták.
Az ügyészség a terhelteket nagyobb kárt okozó, bűnszövetségben elkövetett
csalás bűntettének kísérletével vádolja.
Megjegyzés: Előkészítő ülés.
Regisztrálni az fthallgatosag@birosag.hu e-mail-címen lehet
2022. január 13-án 13:00 óráig.

Információ:

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a bíróság épületébe történő
belépéskor és a benttartózkodás ideje alatt – így a tárgyalóteremben
is – szájat és orrot eltakaró maszk viselése kötelező.
Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály
06-1-354-6729
sajto@fovarosit.birosag.hu

