
Fővárosi Törvényszék 

2022.01.17. – 2022.01.21. 

 

 

 

2022.01.17. 

 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2022.01.17. 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 14-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 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 80. 

32.Bf.10098/2021 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

D. Cs. szemérem elleni erőszak 

bűntette 

2022.01.17. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott 2011 szeptemberében pornográf felvételeket 

készített az akkor 3 éves kisfiáról. A fotókat ismeretlen személyek részére 

tovább is adta.  

Az ügyészség a terheltet szemérem elleni erőszak és tiltott pornográf 

felvétellel visszaélés bűntettével vádolja. 

A Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság elsőfokon tíz év 

fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a vádlottat. Az 

eljárás másodfokon a Fővárosi Törvényszéken folytatódik. 

 

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

 

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

2022. január 14-én 10:00 óráig. 
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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 

 

Fővárosi Törvényszék II. 58. 

30.B.134/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

 

 

K. I. G. életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmény 

2022.01.17. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2019. július 1-jén késő délután egy XIII. kerületi 

lakóház udvarán beszélgetett az ismerőseivel. Mivel társalgás közben ráült 

– a vele szintén ismeretségben álló – sértett robogójára, ezt a jármű 

tulajdonosa – a sértett – nehezményezte és felelősségre vonta őt emiatt. 

Kettejük között szóváltás alakult ki, amely dulakodásba torkollott. Az 

összetűzésbe a sértett testvére is bekapcsolódott. A verekedés során a 

vádlott elővett egy 6,5 cm pengehosszúságú kést és megszúrta az egyik 

férfit, majd kétszer megvágta a másikat is. A bántalmazás következtében az 

előbbi sértett 8 napon túl, míg utóbbi 8 napon belül gyógyuló sérülést 

szenvedett, azonban – figyelemmel a támadott testtájékra és az elkövetés 

eszközére – súlyosabb sérülés kialakulásának a reális lehetősége is fennállt 

nála. 

Az ügyészség a terheltet életveszélyt okozó testi sértés bűntettével és súlyos 

testi sértés bűntettének kísérletével vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. A bizonyítási eljárás befejezése 

esetén perbeszédekre és határozathozatalra is sor kerülhet. 

 

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

2022. január 14-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 

 

Fővárosi Törvényszék II. 58. 

14.B.1072/2013 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

 T. S. E. és 11 társa számítástechnikai 

rendszer elleni bűntett 

 

 

2022.01.17. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a vádlott és társai olyan nemzetközi bűnszervezetet hoztak 

létre, amely jogtalan haszonszerzés végett labdarúgó mérkőzések 

eredményének manipulatív, jogellenes befolyásolására és ezen mérkőzések 
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eredményeire történő fogadásokra szakosodott. A manipulációval 

kapcsolatban különféle technikákat alkalmaztak és további ötleteket, 

technikákat dolgoztak ki. Számítástechnikai rendszer ellen jogtalan 

haszonszerzés végett elkövetett bűntett, folytatólagosan elkövetett 

gazdálkodó szervezet tagjának kötelessége megszegésére irányuló 

vesztegetés és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

 

Megjegyzés: Védői perbeszédek várhatók. 

 

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

2022. január 14-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 

 

Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., I/2. 

7.B. 682/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

V. A. és 63 

társa 

különösen nagy vagyoni hátrányt 

okozó, bűnszövetségben 

(üzletszerűen) elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2022.01.17. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott irányításával a II. rendű, XIII. rendű, 

XVIII. rendű, IV. rendű és III. rendű vádlottak 2010 után Magyarország teljes 

területére kiterjedő céghálózatot hoztak létre azért, hogy ezen gazdasági 

társaságok nevében jutalék ellenében fiktív számlákat állítsanak ki. A 

bűnszervezet cégei által kiállított fiktív számlák felhasználásával belföldi 

gazdasági társaságok áfa fizetési kötelezettségüket jogosulatlanul 

csökkentették, illetve a megrendelő cégek a fiktív számlák révén 

adómentesen, szabadon felhasználható bevételhez jutottak. Az I. rendű vádlott 

az irányítása alatt működő — több szintű — számlázási láncolat 

szolgáltatását, azaz a fiktív számlák kiállítását átlagosan 6-10% jutalékért 

vállalta. A bűnszervezet többi tagja előre meghatározott szerepkörökkel és 

feladatokkal vett részt annak működtetésében, pl. mint adminisztrátor, 

pénzfelvevő, közvetítő stb. Az ügyészség a bűnszervezet tagjait különösen 

nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben (üzletszerűen) elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítás a tanács elnökének személyében történt változás 

miatt a tárgyalás eddigi anyagának megismétlésével folytatódik.  

 

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

2022. január 14-én 9:00 óráig. 
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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 

 

2022.01.18. 

 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

8.B.800/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény 

bűntette 

2022.01.18. 8:30 

Az ügy lényege: 

B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények 

miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás. 

  

Megjegyzés: Hanganyagok lejátszása. 

 

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

2022. január 17-én 8:30 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 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 20. 

98.B.441/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

B. Gy. + 6 fő emberrablás bűntette 2022.01.18. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott korábbi üzleti ügyük kapcsán 

elszámolási vitában állt a sértettel, aki emiatt kerülte a férfivel való 

személyes találkozást. A vádlott felajánlotta egy luxusautók 

bérbeadásával foglalkozó cég képviselőinek, hogy segít nekik 

visszaszerezni két személygépkocsit a sértettől, aki a kölcsönadott 

járműveket nem akarta visszaszolgáltatni. Az I. rendű vádlott 

elhatározta, hogy (vádlott)társaival foglyul ejti a sértettet és a szabadon 

bocsátását a korábbi 20 milliós tartozása megfizetésétől teszi függővé. A 

sértettet a fogvatartása során bántalmazták, amelyek következtében 8 

napon túl gyógyuló, életveszélyes sérüléseket szenvedett. A férfi az őt ért 

fenyegetések és bántalmazás ellenére sem tudott fizetni, de megígérte, 

hogy nem tesz feljelentést. A sértett kórházba került, ahol az I. és II. 

rendű vádlott felkereste őt és a családja bántalmazásának kilátásba 
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helyezésével fenyegették meg, valamint közölték vele, hogy a pénzt 

továbbra is követelik.  

 

Az ügyészség a vádlottakat különösen súlyos hátrányt okozva elkövetett 

emberrablás és életveszélyt okozó testi sértés bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

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

2022. január 17-én 8:30 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 

 

Budai Központi Kerületi Bíróság III. 304. 

24.B.1898/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

K. Z. kuruzslás bűntette 2022.01.18. 9:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt magát egy sportorvos asszisztensének kiadva 

rendszeres haszonszerzés céljából az amatőr jégkorongozók körében a 

versenyengedély érvényességéhez szükséges sportorvosi engedélyeket 

érvényesített hamisított pecséttel, továbbá aláírással látta el azokat. A 

sportorvosi engedélyek lebélyegzéséért 3-6 ezer forint közötti 

összegeket kért.  

A vádlott annak ellenére kérte ezen ellenértéket a sértettektől, hogy 

tudta: nem rendelkezik az ilyen igazolások megadásához szükséges 

engedélyekkel, sem sportorvosi szakképesítéssel, az általa használt 

bélyegzők pedig nem eredetiek. A terhelt ezekkel összefüggésben a vele 

kapcsolatba került személyeket tévedésbe ejtette.  

Ezen felül 2015 októbere közepe és 2019 szeptembere közötti időben 

rendszeresen, az eljárás során ismeretlenül maradt társával sportorvosi 

alkalmassági vizsgálatokat végzett úgy, hogy társa orvosnak, ő pedig az 

asszisztensének adta ki magát.  

Az ügyészség a terheltet 1 rendbeli felbújtóként elkövetett kuruzslás, 160 

rendbeli – 94 esetben folytatólagosan elkövetett – közokirat-hamisítás 

bűntettével, valamint 49 rendbeli – 38 esetben folytatólagosan elkövetett 

– szabálysértési értéket meg nem haladó kárt okozó üzletszerűen 

elkövetett csalás vétségével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

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

2022. január 17-én 9:30 óráig. 
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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 

 

Fővárosi Törvényszék II. 59. 

20.B.342/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

P. Z. emberölés bűntette 2022.01.18. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az ittas állapotban lévő terhelt 2019. október 11-én este 

egy XV. kerületi pizzériához ment, ahol belekötött az ott tartózkodó 

sértettbe, akit többször meg is ütött. A bántalmazásnak az étterem egy 

dolgozója és egy vendég vetett véget. A terhelt a sértett után ment és még 

kétszer rátámadt az előle menekülni próbáló férfira. Bár mindkét esetben 

a sértett segítségére siettek, azonban a bántalmazás során elszenvedett 

sérülései következtében kialakult egészségi állapota miatt a kórházban 

életét vesztette. 

Az ügyészség a terheltet emberölés bűntettével vádolja. 

   

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

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

2022. január 17-én 13:00 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 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság fsz. 6. 

21.B.10460/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

E. I. J. szexuális erőszak bűntette és 

más bűncselekmények 

2022.01.18. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2019 augusztusától rendszeresen létesített 

szexuális kapcsolatot prostituáltakkal. A vádlott több esetben megverte a 

sértetteket a szexuális szolgáltatás díjának visszaszerzése végett, de 

többször előfordult az is, hogy a szolgáltatást megtagadó nőket szexuálisan 

bántalmazta. 

Az ügyészség a vádlottat rablás bűntettével, 2 rendbeli szexuális erőszak 

bűntettével, 2 rendbeli szexuális erőszak bűntettének kísérletével, aljas 

indokból, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság megsértése 
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bűntettével, valamint 2 rendbeli súlyos testi sértés bűntettének kísérletével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: A vádlott és szakértő meghallgatása várható. 

 

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

2022. január 17-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 

 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

28.B.973/2019 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Gy. T. + 1 fő emberölés bűntette 2022.01.18. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a vádlott és a sértett az 1990-es évek meghatározó 

jelentőségű médiavállalkozói voltak. Kapcsolatukat rendszeres üzleti 

viták, hatalmi harcok és ezekből fakadóan személyes ellentét jellemezte. 

Mivel a sértett a vádlott gazdasági ellehetetlenítésére törekedett, ezért a 

vádlott elhatározta, hogy hatalmi harcuk végleges lezárása érdekében 

megöleti a sértettet. A terhelt megbízott egy személyt, aki rávett egy 

másik személyt a sértett megölésére, ami 1998. február 11-én 

megtörtént. 

Az ügyészség a vádlottat felbujtóként előre kitervelten elkövetett 

emberölés bűntettével vádolja. 

A Törvényszék ezen ügyhöz egyesítette a P. T. elleni perújítást. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2022. január 17-én 8:30 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 

 

Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., I/2. 
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7.B. 682/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

V. A. és 63 

társa 

különösen nagy vagyoni hátrányt 

okozó, bűnszövetségben 

(üzletszerűen) elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2022.01.18. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott irányításával a II. rendű, XIII. rendű, 

XVIII. rendű, IV. rendű és III. rendű vádlottak 2010 után Magyarország 

teljes területére kiterjedő céghálózatot hoztak létre azért, hogy ezen 

gazdasági társaságok nevében jutalék ellenében fiktív számlákat állítsanak 

ki. A bűnszervezet cégei által kiállított fiktív számlák felhasználásával 

belföldi gazdasági társaságok áfa fizetési kötelezettségüket jogosulatlanul 

csökkentették, illetve a megrendelő cégek a fiktív számlák révén 

adómentesen, szabadon felhasználható bevételhez jutottak. Az I. rendű 

vádlott az irányítása alatt működő — több szintű — számlázási láncolat 

szolgáltatását, azaz a fiktív számlák kiállítását átlagosan 6-10% jutalékért 

vállalta. A bűnszervezet többi tagja előre meghatározott szerepkörökkel és 

feladatokkal vett részt annak működtetésében, pl. mint adminisztrátor, 

pénzfelvevő, közvetítő stb. Az ügyészség a bűnszervezet tagjait különösen 

nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben (üzletszerűen) elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2022. január 17-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 

 

2022.01.19. 

 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2022.01.19. 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 

2022. január 18-án 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 

 

Fővárosi Törvényszék 1027 Fő utca 70-78., I/2. 

7.B. 682/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

V. A. és 63 

társa 

különösen nagy vagyoni hátrányt 

okozó, bűnszövetségben 

(üzletszerűen) elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

 

2022.01.19. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott irányításával a II. rendű, XIII. rendű, 

XVIII. rendű, IV. rendű és III. rendű vádlottak 2010 után Magyarország 

teljes területére kiterjedő céghálózatot hoztak létre azért, hogy ezen 

gazdasági társaságok nevében jutalék ellenében fiktív számlákat állítsanak 

ki. A bűnszervezet cégei által kiállított fiktív számlák felhasználásával 

belföldi gazdasági társaságok áfa fizetési kötelezettségüket jogosulatlanul 

csökkentették, illetve a megrendelő cégek a fiktív számlák révén 

adómentesen, szabadon felhasználható bevételhez jutottak. Az I. rendű 

vádlott az irányítása alatt működő — több szintű — számlázási láncolat 

szolgáltatását, azaz a fiktív számlák kiállítását átlagosan 6-10% jutalékért 

vállalta. A bűnszervezet többi tagja előre meghatározott szerepkörökkel és 

feladatokkal vett részt annak működtetésében, pl. mint adminisztrátor, 

pénzfelvevő, közvetítő stb. Az ügyészség a bűnszervezet tagjait különösen 

nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben (üzletszerűen) elkövetett 

költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények elkövetésével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2022. január 18-án 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 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 305. 

6.B.21105/2019 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

N. Gy. hamis vád bűntette 2022.01.19. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a vádlott 2017 májusában a „lúgos támadás”-ként ismert 

büntetőügyben védőként eljáró ügyvéd részére olyan valótlan tartalmú 

nyilatkozatot juttatott el, amelyben azt állította, hogy 2012. augusztus 2-a 

előtt – a bv. intézetbe történő bevonulását megelőzően – egy számára akkor 

még ismeretlen személy egy III. kerületi buszvégállomáson azzal akarta 

megbízni, hogy öntsön maró folyadékot egy fotón megmutatott nő arcára, 

vagy nemi szervére. A vádlott szerint a fényképen szereplő nő a „lúgos 

támadás” sértettje volt, míg a híradásokból a sértett kísérőjeként megismert 

férfi pedig a megbízó. A valóságban azonban a sértett és kísérője csak azt 

követően ismerkedtek meg, hogy a vádlott 2012. augusztus 2-án bevonult 

a bv. intézetbe, a férfi nem találkozott a vádlottal az általa állított időben és 

helyen, valamint nem bízta meg a fenti cselekmény elkövetésével sem. 

Az ügyészség a vádlottat hamis vád bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

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

2022. január 18-án 13:00 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 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 18. 

21.B.204/2020 

 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

L. B. H. és társa emberrablás bűntette 2022.01.19. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott és az elkövetéskor 18. életévüket be 

nem töltött két sértett korábbról felszínesen ismerte egymást. 

Az I. rendű vádlott kábítószer terjesztéssel foglalkozott, azt gondolta, hogy 

az ügyben 1. számú tanúként szereplő férfi szintén kábítószert terjeszt, 

mely tevékenységet a vádlott le akart állítani. Ennek érdekében 2019 

áprilisában egy ismerőse segítségével találkozót beszélt meg a tanúval 

azért, hogy 10 gramm füvet vásároljon tőle, azonban helyette a sértettek 

érkeztek a találkozóra, egy 10 emeletes ház felső szintjére. A társasház 

liftjéből kiszálló sértetteket a vádlottak már várták és egy lőfegyvernek 

látszó, valójában gáz-riasztófegyvert az egyik sértett mellkasa felé 

irányítva az I. rendű vádlott utasította őket, hogy menjenek fel a tetőre, 

ahol aztán a riasztófegyver és egy kés segítségével a sértetteket fenyegették 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu


annak érdekében, hogy az ő területükön ne „szórjanak” kábítószert. 

Eközben a vádlottak az egyik sértett értékeit elvették és azt egymás közt a 

helyszínen elosztották. A cselekmény elkövetése során a sértetteknek nem 

volt lehetősége a helyszínről elmenekülni. 

Ezt követően a 10 emeletes ház előtt egy másik férfival is dulakodott a két 

vádlott, melynek következtében a férfi nadrágzsebéből kiesett a telefonja 

és pénztárcája, melyből a II. rendű vádlott kivett két bankkártyát és egy 

BKV bérletet. 

 

A fenti cselekmények miatt az ügyészség a vádlottakat 2 rendbeli 

társtettesként, tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, 

fegyveresen elkövetett emberrablás bűntettével, társtettesként elkövetett 

rablás bűntettével és társtettesként elkövetett garázdaság vétségével, 

valamint ezen túl a II. rendű vádlottat készpénz-helyettesítő fizetési 

eszközzel visszaélés vétségével vádolja. 

 

Megjegyzés: Határozathozatal várható. 

 

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

2022. január 18-án 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 

 

2022.01.20. 

 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2022.01.20. 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 19-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. 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 51. 

28.B.973/2019 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Gy. T. + 1 fő emberölés bűntette 2022.01.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a vádlott és a sértett az 1990-es évek meghatározó 

jelentőségű médiavállalkozói voltak. Kapcsolatukat rendszeres üzleti 

viták, hatalmi harcok és ezekből fakadóan személyes ellentét jellemezte. 

Mivel a sértett a vádlott gazdasági ellehetetlenítésére törekedett, ezért a 

vádlott elhatározta, hogy hatalmi harcuk végleges lezárása érdekében 

megöleti a sértettet. A terhelt megbízott egy személyt, aki rávett egy 

másik személyt a sértett megölésére, ami 1998. február 11-én 

megtörtént. 

Az ügyészség a vádlottat felbujtóként előre kitervelten elkövetett 

emberölés bűntettével vádolja. 

A Törvényszék ezen ügyhöz egyesítette a P. T. elleni perújítást. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2022. január 19-én 8:30 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 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201. 

9.B.30647/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

B. L. + 5 fő garázdaság bűntette 2022.01.20. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2018. július 15-én délután megjelent 

egykori törzshelyén, egy kőbányai sörözőben, ahonnan korábban 

kitiltották őt kötekedő viselkedése miatt. A pultos emiatt távozásra 

szólította fel őt, azonban a férfi ellenszegült és rátámadta nőre, akit az 

állán meg is ütött. A kocsma üzletvezetője a pultos segítségére sietett és 

értesítette a rendőrséget is. A vádlott még aznap este visszatért a 

helyszínre, ahol a pultos ismeretségi körébe tartozó személyek (III., IV., 

V., és VI. rendű vádlottak) számonkérték a férfit a délelőtti viselkedése 

miatt. A szóváltás során dulakodni és verekedni kezdtek. Ennek során az 
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I. rendű vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A terhelt 

telefonon értesítette hozzátartozóit arról, hogy megverték és kérte őket, 

hogy jöjjenek a helyszínre és álljanak érte bosszút. A II. rendű vádlott – 

az I. rendű vádlott testvére – egy sodrófával, míg ismeretlenül maradt 

társa egy húsvágó bárddal felfegyverkezve érkezett a sörözőhöz és 

rátámadtak a vendégekre, köztük a III., IV., V. és VI. rendű vádlottakra. 

Utóbbiak közül mindannyian 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedtek. 

Az ügyészség a vádlottakat többek között csoportosan, felfegyverkezve 

elkövetett garázdaság és csoportosan elkövetett garázdaság bűntettével 

vádolják. 

  

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

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

2022. január 19-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 

 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

8.B.800/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

B. Gy. + 16 fő terrorcselekmény 

bűntette 

2022.01.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

B. Gy. és társai ellen terrorcselekmény bűntette és más bűncselekmények 

miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás. 

  

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

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

2022. január 19-én 8:30 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 

 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 108. 
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10.B.934/2018 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

K. Gy. + 5 fő súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.01.20. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a többségében büntetett előéletű vádlottak olyan 

bűnszövetséget hoztak létre, amely célja az volt, hogy idős emberektől 

csaljon ki pénzt és egyéb értékeket. Az I. rendű és II. rendű vádlottak 

jogerős szabadságvesztés büntetésüket töltve a büntetésvégrehajtási 

intézetből telefonon közölték a sértettekkel, hogy egy hozzátartozójuk 

bajban van, és fizetniük kell azért, hogy szeretteiket ne bántalmazzák 

tovább. A bűnszövetség többi tagja a sértettek felkutatásában és a 

kizsarolt értékek átvételében, azok szállításában működött közre. 

Az ügyészség a vádlottakat bűnszövetségben, súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás bűntettével és egyéb bűncselekményekkel vádolja. 

  

Megjegyzés: Tanúvallomások és okiratok ismertetése. 

 

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

2022. január 19-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 

 

Fővárosi Törvényszék II. 59. 

20.B.1441/2017 

 

A tárgyaláson való 

részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

M. A. és 3 társa hivatalos személy által 

elkövetett közokirat-

hamisítás bűntette 

2022.01.20. 9:00 

Az ügy lényege: 

Az I. rendű vádlott hatósági ügyintézések során jó kapcsolatot épített ki az 

egyik budapesti okmányirodában dolgozókkal, különösen későbbi 

bűntársaival, a II., III. és IV. rendű vádlottakkal, akik 

okmányügyintézőként dolgoztak ott. Munkaköri leírásuk szerint a 

meghatározott személyi okmányokkal kapcsolatos feladatok ellátásában 

vettek részt, így munkájukhoz tartozott az alábbi okmányokkal kapcsolatos 

ügyintézés is: személyazonosító igazolvány, ideiglenes személyazonosító 

igazolvány, személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági 

igazolvány, vezetői engedély, ideiglenes vezetői engedély, nemzetközi 

vezetői engedély, valamint az úti okmányok. 

Az I. rendű vádlott külföldi kapcsolatait felhasználva megélhetésszerűen 

működött közre honosítási eljárásokban, valamint magyar hatósági 

igazolványokkal való ellátásra irányuló eljárásokban. Ennek során rávette 

a II., III. és IV. rendű vádlottakat, hogy a külföldi kapcsolatain keresztül 

jelentkező, a büntetőeljárásban ismeretlenül maradt, arra nem jogosult 

személyek részére magyar hatósági igazolványokat állítsanak ki. Az I. 
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rendű vádlott adta át az igazolványok elkészítéséhez szükséges hamis 

okiratokat, a szükséges okiratok kitöltésében is segédkezett, valamint az 

igazgatási szolgáltatási díj befizetésében is közreműködött. 

A Fővárosi Főügyészség az I. rendű vádlottat hivatalos személy által 

elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével mint felbujtót, kötelesség 

megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével, valamint 

közokirat-hamisítás bűntettének kísérletével vádolja, ezért számára 

többek között határozott idejű börtönbüntetést és közügyektől való eltiltást 

indítványozott. 

A II. rendű vádlottat az ügyészség hivatalos személy által elkövetett 

közokirat-hamisítás bűntettével, hivatali vesztegetés elfogadásának 

bűntettével, és hivatali visszaélés bűntettével mint felbujtót vádolja. 

A III. rendű vádlott ellen a vádpontok: hivatalos személy által elkövetett 

közokirat-hamisítás bűntette és hivatali visszaélés bűntette mint felbujtó. 

Az ügyészség a IV. rendű vádlottat hivatalos személy által elkövetett 

közokirat-hamisítás bűntettével vádolja. 

A II., III. és IV. rendű vádlottakkal kapcsolatban a Fővárosi Főügyészség 

többek között határozott idejű börtönbüntetés és a közügyektől való 

eltiltás mellett azt is indítványozta, hogy végleges hatállyal tiltsák el őket 

a kormánytisztviselői hivatástól. 

 

Megjegyzés: Perbeszédek és határozathozatal is várható. 

 

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

2022. január 19-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 

 

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

Törvényszék fszt. 21. 

90.B.295/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

S. S. kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.01.20. 9:00 

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás szerint a terhelt különféle kábítószerek 

kereskedelmével foglalkozott Budapesten. A drogokat részben ismerősétől, 

részben ismeretlen forrásból szerezte be és többek között 

szórakozóhelyeken értékesítette. 

Az ügyészség a vádlottat jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: A vádlott és tanúk meghallgatása várható. 

 

Regisztrálni a bktregisztracio@birosag.hu e-mail-címen lehet 
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2022. január 19-én 09:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 30. 

26.B.463/2019 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Z. S. + 4 vesztegetés bűntette 2022.01.20. 8:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. és III. rendű vádlottak azt, hogy az érdekeltségükbe 

tartozó cég nyerje a budapesti M2-M4 metróvonalakon közlekedő 

metrószerelvények beszerzésére kiírt közbeszerzési pályázatot, „valótlanul 

tanácsadással megbízott társaságok bevonásával” – ún. „rendkívüli üzleti 

költség” néven költségként elszámolható vesztegetési pénz útján – 

biztosították. A cég a közbeszerzési eljárás jogellenes, anyagi előnnyel 

történő befolyásolására 8.463.643 eurót fizetett ki az ismeretlenül maradt 

elkövetőknek. 

Az ügyészség a vádlottakat gazdálkodó szervezet önálló intézkedésre 

jogosult dolgozójának kötelessége megszegésére irányuló vesztegetés 

bűntettével vádolja, amit a II. rendű, III. rendű és IV. rendű vádlottak 

bűnsegédként követtek el. 

 

Megjegyzés: Tanúmeghallgatás várható. 

 

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

2022. január 19-én 8:30 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 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 38. 

15.B.200/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

V. L. választás rendje elleni 

bűntett és más 

bűncselekmények 

2022.01.20. 09:00 

Az ügy lényege: 

Az ügyészség az országgyűlési képviselő vádlottat garázdaság vétségével, 

súlyos testi sértés bűntettével és választás rendje elleni bűntettel vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúmeghallgatással folytatódik. 

 

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

2022. január 19-én 9:00 óráig. 
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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 

 

2022.01.21. 

 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

4.B.192/2016 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2022.01.21. 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 20-án 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 

 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

27.P.22638/2020 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

Felperes: Y. K. és 77 

társa 

Alperes: V. C. AG + 1 fő 

sérelemdíj iránti 

igény 

2022.01.21. 9:00 

Az ügy lényege: 

A dunai hajóbaleset károsultjai által, személyiségi jogaik megsértéséből 

fakadó sérelemdíj megfizetése iránt indított per. 

 

Megjegyzés: Perfelvételi tárgyalás. 

 

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

2022. január 20-án 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. 
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 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság III/391. 

18.B.21148/2020 

 

A tárgyaláson való 

részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

dr. B. T. költségvetési csalás 

bűntette 

2022.01.21. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt az általa képviselt kft. ügyvezetőjeként 2011-ben 

és 2013-ban egészségügyi szolgáltatást nyújtott. Ezen időszakban 

különböző számlázó programot használta, amely az ún. fekete programban 

kiállított, valamint az egyik programban sem szereplő számláit a társaság 

könyvelésébe a vádlott nem helyezte el, az azokból befolyó bevételt 

eltitkolta. Ezen cselekményével a terhelt a központi költségvetésben több 

mint 8 millió forint vagyoni hátrányt okozott. 

Mindezek alapján ügyészség a vádlottat jelentős vagyoni hátrányt okozó 

költségvetési csalás bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

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

2022. január 20-án 13:00 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 

 

Fővárosi Törvényszék fsz. 51. 

31.B.152/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

Sz. P. kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2022.01.21. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt különböző kábítószerek, elsősorban marihuána, 

illetve hasis kereskedelmével foglalkozott Budapesten. A drogokat a 

lakásán tárolta és azokat ott vagy az utcán értékesítette az őt felkereső 

vásárlók részére. Ezen felül a lakásban – erre a célra felállított sátorban – 

kannabiszt is termesztett. 

Az ügyészség a terheltet jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik. Perbeszédek és 

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

2022. január 20-án 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 
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