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Fővárosi Törvényszék 

2022.05.16. – 2022.05.20. 

 

2022.05.17. 
 

Fővárosi Törvényszék fszt. 51. 

28.B.505/2020 R. S. R. +1 emberkereskedelem 

bűntette és más bcs. 

2022.05.17. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az élettársi kapcsolatban élő vádlottak 2017 

szeptemberében az utcán sétáló – akkor 16 éves – sértettet a vállánál fogva 

kocsijukba tuszkolták és a lakásukra vitték, ahol közölték vele, hogy a 

családjától általuk követelt és meg nem fizetett 500 ezer forintos tartozást 

oly módon kell ledolgoznia, hogy szexuális szolgáltatást kell nyújtania 

ismeretlen férfiak számára, és az így megszerzett jövedelmet az I. rendű 

vádlott részére át kell adnia. Ezt követően a sértettet felügyeletük alatt 

tartották, és folyamatosan fenyegették őt – esetenként még családtagjainak 

bántalmazását is kilátásba helyezték. Mivel a sértett hátrányos körülmények 

között nevelkedett, a vádlottak által alkalmazott bántalmazások és a 

családtagjainak biztonsága ellen irányuló fenyegetések miatt – bár 

lehetősége lett volna rá, de – nem mert segítséget kérni, esetleg megszökni 

a vádlottaktól.   

A terheltek a 2017. szeptember 23. és 2017. november első napja közötti 

időben megközelítőleg hatvan alkalommal bírták rá szexuális szolgáltatás 

nyújtására a sértettet, aki 2017. november 1-jén a reggeli órákban – a 

pillanatnyi lehetőséget kihasználva – megszökött és feljelentést tett a 

rendőrségen. 

Mindezek alapján mindkét vádlottat társtettesként tizennyolcadik életévét 

be nem töltött, személyi szabadságától megfosztott személy sérelmére, 

erőszakkal vagy fenyegetéssel elkövetett emberölés bűntettével, 

társtettesként tizennyolcadig életévét be nem töltött személy sérelmére 

elkövetett személyi szabadság megsértése bűntettével, valamint a 

társtettesként elkövetett gyermekprostitúció kihasználása bűntettével vádol 

az ügyészség. 

 

Megjegyzés: A sértett és tanúk meghallgatásával folytatja a bíróság a 

bizonyítási eljárást. Távmeghallgatás. 

 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.406/2021 

 

 

M. T. és társai emberölés bűntettének 

kísérlete 

2022.05.17. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint az ittas állapotban lévő II. rendű vádlottat távozásra szólították 

fel egy újbudai kocsmában mivel kötekedett a vendégekkel. A vádlott nem 
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akart elmenni, ezért a söröző előtt tovább vitázott az őt kikísérő pultossal és 

más vendégekkel. Ennek során a kezében lévő söröspoharat a szintén ittas 

állapotban lévő I. rendű vádlott felé dobta, azonban az üveg egy másik 

vendéget talált el, akinek ettől egy vágott seb keletkezett a fején. Ezt 

követően a két vádlott között szóváltás alakult ki, majd verekedni kezdtek. 

A dulakodáshoz a III. rendű vádlott is csatlakozott. Az ütések hatására a – 

védekezést időközben feladó – II. rendű vádlott lefeküdt a földre, ahol az I. 

és a III. rendű vádlott tovább bántalmazta őt. A II. rendű vádlott a verés 

következtében életveszélyes sérülést szenvedett. 

 

Az ügyészség az I. rendű vádlottat emberölés bűntettének kísérletével, a II. 

rendű és a III. rendű vádlottat pedig csoportos garázdaság bűntettével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: A bíróság a bizonyítási eljárást a vádlottak és tanúk 

kihallgatásával kezdi meg. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

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

Törvényszék VII. emelet 

96.B.368/2021 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

B. L. + 69 társa hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2022.05.17. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű terhelt egy kormányhivatal járműműszaki 

osztályán dolgozott vezető beosztásban. A szolgálati jogviszonya alatt vele 

jó kapcsolatba kerülő ügyfelek közül többen 1 ezer és 100 ezer forint közötti 

összegeket ajánlottak fel neki azért, hogy a munkaköréből adódó 

lehetőségeit kihasználva, munkavégzése során különböző előnyöket 

biztosítson, illetve adott esetben hivatali kötelességét megszegve őket 

érintő belső információkat és adatokat adjon át a részükre. A terhelt az 

ajánlatokat elfogadta, majd később ő maga jelezte a vele kapcsolatba kerülő 

ügyfeleknek, hogy a jóindulatú és adott esetben soron kívüli elbírálásért, 

vagy szükség esetén hivatali kötelezettségének megszegése vagy a hivatali 

helyzetével való visszaélés érdekében jogtalan előnyt kér. 

Az ügyészség az I. rendű vádlottat többek között vezető beosztású hivatalos 

személy által hivatali kötelessége megszegésével, üzletszerűen és 

bűnszövetségben elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntettével, 

míg vádlott-társait – akik különböző szerepeket töltöttek be a 

bűncselekmények elkövetése során – folytatólagosan, vesztegetést állítva 

és üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedéssel és kötelesség 

megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével is vádolja. 

 

Megjegyzés: Az előkészítő ülés folytatódik. 

 

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

2022. május 16-án 12:00 óráig. 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu
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 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fszt. 38. 

7.B.9/2022 

 

 

B. J. és társa emberölés bűntette 2022.05.17. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű terhelt 2021. január 19-én szóváltásba 

keveredett egyik ismerősével – a későbbi sértett testvérével –, akit arcon is 

ütött. A vita erőszakkal történő rendezése érdekében találkozót beszéltek 

meg a sértett és testvére Telepy utcai lakóháza elé, amely találkozóra az I. 

rendű vádlottat a II. r. elkísérte. A megbeszélt időpontban a sértett egy gáz-

riasztó pisztollyal érkezett, míg az I. rendű vádlott egy 10 cm 

pengehosszúságú kést vitt magával.  A sértett több célzott lövést adott le a 

pisztollyal az I. rendű vádlott irányába. Mikor a vádlottak észlelték, hogy 

a sértett nem lőfegyvert hozott magával, az I. rendű terhelt verekedésre 

hívta ki a sértettet és a testvérét.  Erre a két férfi menekülőre fogta és 

befutottak a lakóházuk kapuján. Az I. rendű vádlottnak sikerült utolérnie a 

futásban lemaradó sértettet, akit a nála lévő késsel többször megszúrt. A II. 

rendű vádlott a földön fekvő férfit többször megrúgta, miközben a vádlott-

társa további késszúrásokat ejtett annak testén.  A bántalmazást követően 

a vádlottak elmenekültek, a sértett pedig rövid időn belül a helyszínen 

életét vesztette.  

Az ügyészség az I. rendű vádlottat emberölés, míg a II. rendű vádlottat 

bűnsegédként elkövetett emberölés bűntettével vádolja.  

 

Megjegyzés: A vádlottak kihallgatása és okirati bizonyítás várható. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

31.B.231/2021 A. S. T. és 13 társa embercsempészés 

bűntette 

2022.05.17. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az évek óta Magyarországon élő és kiterjedt harmadik 

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

bűnszervezetet hozott létre, amely rendszeres anyagi haszonszerzés 

érdekében a magyar államhatár átlépéséhez, egyúttal az Európai Unió 

területére történő beutazáshoz szükséges jogszabályi feltételeket nem 

teljesítő harmadik országbeli állampolgárok Nyugat-Európába történő 

csempészésével foglalkozott. Az egyes részfeladatok végrehajtására 

további személyeket szerveztek be. 

 

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

segítséget nyújtva, üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével, a 
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III-VI. és IX-XII. rendű vádlottakat üzletszerűen elkövetett 

embercsempészés bűntettével, míg a VII-VIII. és XIII-XIV. rendű 

vádlottakat több személynek segítséget nyújtva elkövetett 

embercsempészés bűntettével vádolja, melyet bűnszervezetben követtek el. 

 

Megjegyzés: Az írásban benyújtott perbeszédek ismertetését követően 

várhatóan ítéletet hirdet a bíróság. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

Fővárosi Törvényszék 1027 Budapest, Fő utca 70-78. 

41.B.478/2020 Sz. G. L. és 3 társa költségvetési csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.05.17. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott – aki egy pályázatírással is foglalkozó 

céget vezetett – 2007-ben megtudta, hogy 2008-ban európai uniós 

támogatások igényelhetők kültéri, közcélú játszóterek kialakítására, illetve 

meglévő ilyen játszóterek korszerűsítésére, amelynek kiadási költségeit a 

támogató hatóság 100%-ban megtéríti. A vádlott elhatározta, hogy ezen 

támogatásokból – valótlan tartalmú árajánlatok alapján – jogtalan anyagi 

haszonra tesz szert. Az elkövetésbe bevonta az ügy II., III. és IV. rendű 

vádlottjait. A pályázatíró cégtől 5000 főnél kevesebb lakosú településeket 

kerestek meg és tájékoztatták őket a pályázat lehetőségéről, továbbá arról is, 

hogy a projekt 100%-os támogatásból valósul meg. 

2009-2013. között a vádlottak 536 millió forintot meghaladó vagyoni 

hátrányt okoztak. 

Az ügyészség az I-III. rendű vádlottakat különösen jelentős vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési csalás bűntettével, a IV. rendű vádlottat különösen nagy 

vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás 

bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk kihallgatásával 

folytatódik. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 306. 

8.B.20657/2021 

 

 

H. I. jogtalan eltulajdonítás 

vétsége 

2022.05.17. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a sértettnek megítélt sportösztöndíjat tévedésből - 12 

alkalommal – a vádlott bankszámlájára utalták 2019. március és 2020. 

március közötti időszakban. Az így tévedésből átutalt, összesen 1.240.000 

forintot a vádlott eltulajdonította úgy, hogy azt a saját szükségleteire 
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fordította. Az ügyészség a vádlottat folytatólagosan elkövetett jogtalan 

elsajátítás vétségével vádolja.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 296. 

14.B.10275/2021 

 

 

Cs. Z. közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2022.05.17. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a terhelt 2019. augusztus 24-én délután – alkohol és 

marihuána fogyasztását követően – rosszul lett az utcán és a földre 

került. A férfihez járókelők hívtak mentőt. A kiérkező mentősöket a 

vádlott agresszívan szitkozódva tettleg bántalmazta, aminek 

következtében a mentőápoló 8 napon túl gyógyuló sérülést is 

szenvedett. A vádlott ezen felül arcon köpte a mentősök segélyhívására 

kiérkező rendőröket. 

Az ügyészség a terheltet közfeladatot ellátó személy elleni erőszak, 

súlyos testi sértés bűntettével, könnyű testi sértés, becsületsértés és 

kábítószer birtoklásának vétségével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság IV. 404. 

16.B.21281/2020 M. R. hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette 

2022.05.17. 13:00 

Az ügy lényege: 

A vádirati tényállás szerint a terhelt 2018. december 12-én részt vett egy 

Kossuth téri tüntetésen, ahol megbontotta az Ország Karácsonyfáját 

körülvevő szánkósort és az egyik szánkót, illetve később egy 

hulladéktárolót is a Parlament épületét biztosító rendőrsorfal elé vitt. Itt 

többek között kukazsákokat és sörösdobozt dobott a rendőri sorfal mögé, 

majd ismeretlenül maradt társaival megpróbálta áttörni a sorfalat. 

Az éjjeli órákban a tüntetés többi résztvevőjével együtt megpróbáltak 

padokat felgyújtani, majd ennek meghiúsulását követően a vádlott az 

úttestre húzott egy közlekedési oszlopot, amelyet más tárgyakkal együtt 

ismeretlenek meggyújtottak. Az égő kupac tetejére a vádlott egy kukát 

helyezett, amelyet később kiemelt a tűzből és a helyszínre érkező rendőrök 

felé rúgott. A terhelt ezután az egyik környező utcában felborított 4 darab 

közösségi kerékpárt és egy asztalt is. 
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Az ügyészség csoportosan, társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni 

erőszak bűntettével, valamint garázdaság vétségével vádolja a terheltet. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2022.05.18. 
 

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

Törvényszék fszt. 21. 

94.B.462/2021 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

K. N. és társai kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.05.18. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlott egymással szorosan 

együttműködve kábítószerek kereskedelmével foglalkoztak Budapest 

területén. A különféle drogokat az I. rendű vádlott rendszeresen, nagyobb 

tételben szerezte be részben külföldi forrásból. A kábítószerek kisebb részét 

saját lakásán tartotta és maga értékesítette, nagyobb részüket azonban a II. 

rendű vádlottnál tárolták, aki azok továbbértékesítését intézte.  

Az I. rendű vádlott 10 kg marihuánát rendelt meg a III. rendű vádlottól, aki 

az ismerősét – a IV. rendű vádlottat – bízta meg a kábítószer Németországból 

Magyarországra történő szállításával. Amikor a terheltek a megbeszélt 

helyen találkoztak az adás-vétel lebonyolítása miatt, a – cselekményt 

figyelemmel kísérő – rendőrség intézkedés alá vonta őket. 

 

Az ügyészség az I. és II. rendű vádlottat társtettesként, kereskedéssel, 

jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntettével, a III. rendű vádlottat kereskedéssel elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntettével, míg a IV. rendű vádlottat ez utóbbi 

bűncselekmény bűnsegédjeként vádolja. 

 

Megjegyzés: A bíróság a bizonyítási eljárást a vádlottak kihallgatásával 

kezdi meg. 

 

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

2022. május 17-én 12:00 óráig. 

 Információ: 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

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

Törvényszék fszt. 20 

98.B.441/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

B. Gy. + 6 fő emberrablás bűntette 2022.05.18. 09:00 

Az ügy lényege: 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu


7 
 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

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 

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: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. 

 

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

2022. május 17-én 12:00 óráig. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 391. 

17.Fk.20091/2022 

 

 

fk. R. A. G. és társa rablás bűntette 2022.05.18. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az elkövetéskor 14 éves II. rendű vádlott 2018. október 

4-én este egy budapesti gyorsétteremben megkérdezte a pontos időt egy 

pénztárnál várakozó külföldi állampolgártól. A vádlott jelezte, hogy a 

sértett telefonján szeretné megtekinteni az időt. Amikor a sértett elővette a 

készüléket a II. rendű vádlott megkísérelte kicsavarni azt a kezéből. Mivel 

a sértett nem engedte el a telefont, az – akkor 12 éves – I. rendű vádlott a 

társa segítségére sietett és ő is megpróbálta kitépni a telefont a sértett 

kezéből. A két fiatalkorú vádlott együttes erővel egy közeli oszlophoz 

nyomta, egyikük pedig két kézzel torkon ragadta a sértettet, akitől végül 

sikerült megszerezni a telefont. A sértett az étteremből kiszaladó két lány 

után eredt, azonban a bejáratnál az I. rendű vádlott a sértett pulóverének 

nyakát megfogva visszatartotta őt. A sértett kiabálására végül a baráti 

társasága felfigyelt és a vádlottak után futottak. Amikor a II. rendű 

vádlottat a sértett egyik ismerőse utolérte és megpróbálta tőle 

visszaszerezni a készüléket, a lány a földre dobta azt.  

 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu
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A két terheltet társtettesként elkövetett rablás bűntettével vádolja az 

ügyészség.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2022.05.19. 
 

Fővárosi Törvényszék 1028 Budapest, Fő utca 70-78. 

22.B.518/2020 

 

 

M. M. R. + 2 társa hivatali vesztegetés 

bűntette 

2022.05.19. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott vezetői engedélyét 2016 áprilisában 

ideiglenesen visszavonták és elrendelték a vezetési jogosultságának 

ideiglenes szüneteltetését is, mert a büntetőpontjai elérték a 18 pontos 

értékhatárt. Miután a terhelt tudomást szerzett arról, hogy a III. rendű 

vádlott hamis vezetői gyakorlatot igazoló dokumentumot tud készíteni, egy 

ismerőse segítségével felvette vele a kapcsolatot. Személyes találkozójukon 

az I. rendű vádlott kijelentette: bármekkora összeget hajlandó kifizetni neki 

a jogosítványa soron kívüli, az utánképzési programban előírt 

vizsgafeltételek teljesítése nélküli visszaszerzésében való közbenjárásáért 

cserébe. A III. rendű vádlott kapcsolatba lépett az általa jól ismert II. rendű 

vádlottal, akiről úgy tudta, hogy rendőrségi kapcsolatokkal rendelkezik és 

tájékoztatta őt az I. rendű vádlott ajánlatáról. A II. rendű vádlott – aki 

valójában semmilyen protekcióval nem rendelkezett a rendőrségen – 

vállalta, hogy 600 ezer forintért cserébe egy vezető beosztású rendőr 

ismerősén és annak egyik kapcsolatán keresztül segít a vezetői engedély 

visszaszerzésében. Az I. rendű vádlott ezért előlegként 300 ezer forintot 

juttatott el a II. rendűnek, aki a megbízást – rendőri kapcsolata híján – nem 

tudta végrehajtani, célja csupán a pénz megszerzése volt. 

 

A 2017 májusában történt Dózsa György úti baleset után a II. rendű vádlott 

valótlanul azt állította, hogy a nyomozást vezető rendőr az ismerőse és 600 

ezer forint ellenében hajlandó az eljárást az I. rendű vádlott számára 

kedvezően befolyásolni. Az I. rendű vádlott ezért – a III. rendű vádlotton 

keresztül – 300 ezer forintot adott a II. rendű vádlottnak azzal, hogy a 

korábban bevont vezetői engedélyének visszaszerzését is kéri. A II. rendű 

vádlott valójában azonban nem állt kapcsolatban hivatalos személlyel, az 

átvett pénzt pedig ezúttal is saját céljára fordította. 

 

A III. rendű vádlott közölte az I. rendűvel, hogy a vezetői engedélyének 

visszaszerzéséhez meg kell jelennie a záróvizsgán és felajánlotta neki, hogy 

majd ő elmegy helyette, ezért elkérte az I. rendű személyi igazolványát és 

lakcímkártyáját is. A III. rendű vádlott végül több vizsgán és egy 

utánképzésen is részt vett az I. rendű nevében és – több sikertelen alkalom 

után – 2017 augusztusában végül levizsgázott, amelyről a hatóság igazolást 

állított ki. A valótlan adatokat tartalmazó közokirat alapján az I. rendű 
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vádlottnak lehetősége nyílt a vezetői engedélye visszaszerzésére, azonban 

ez már nem történt meg, mert az illetékes kormányhivatal időközben ismét 

elrendelte a vádlott vezetési jogosultságának szüneteltetését. 

 

Az ügyészség az I. rendű vádlottat kötelesség megszegésére irányuló 

hivatali vesztegetés, hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali 

vesztegetés és bűnsegédként elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével 

vádolja. A II. rendű terhelttel szemben vesztegetést állítva elkövetett 

befolyással üzérkedés bűntette, míg a III. rendű vádlottal szemben 

bűnsegédként elkövetett kötelesség megszegésére irányuló hivatali 

vesztegetés, bűnsegédként elkövetett hivatali helyzettel visszaélésre 

irányuló hivatali vesztegetés és közokirat-hamisítás bűntette miatt emeltek 

vádat. 

 

Megjegyzés: n. a.  

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

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

Törvényszék IV. emelet 401. 

93.B.344/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

G. O. +1 fő kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.05.19. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint az I. rendű vádlott amfetamin, MDMA-tartalmú tabletták, 

továbbá kokain és marihuána kereskedelmével foglalkozott 

Magyarországon. Az értékesítésben a II. rendű vádlott is részt vett. 

Az ügyészség a vádlottakat többek között társtettesként, jelentős 

mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás várhatóan tanúk kihallgatásával 

folytatódik. 

 

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

2022. május 18-án 12:00 óráig. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budai Központi Kerületi Bíróság 105. 

2.B.169/2020 Dr. Sz. A. N. zaklatás vétsége 2022.05.19. 09:00 

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 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu
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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: A bizonyítási eljárás várhatóan tanú kihallgatásával, szakértői 

vélemények és okirati bizonyítékok ismertetésével folytatódik.  

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

2022.05.20. 
 

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

Törvényszék fszt. 21. 

94.B.462/2021 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

K. N. és társai kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.05.20. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlott egymással szorosan 

együttműködve kábítószerek kereskedelmével foglalkoztak Budapest 

területén. A különféle drogokat az I. rendű vádlott rendszeresen, nagyobb 

tételben szerezte be részben külföldi forrásból. A kábítószerek kisebb részét 

saját lakásán tartotta és maga értékesítette, nagyobb részüket azonban a II. 

rendű vádlottnál tárolták, aki azok továbbértékesítését intézte.  

Az I. rendű vádlott 10 kg marihuánát rendelt meg a III. rendű vádlottól, aki 

az ismerősét – a IV. rendű vádlottat – bízta meg a kábítószer Németországból 

Magyarországra történő szállításával. Amikor a terheltek a megbeszélt 

helyen találkoztak az adás-vétel lebonyolítása miatt, a – cselekményt 

figyelemmel kísérő – rendőrség intézkedés alá vonta őket. 

 

Az ügyészség az I. és II. rendű vádlottat társtettesként, kereskedéssel, 

jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntettével, a III. rendű vádlottat kereskedéssel elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntettével, míg a IV. rendű vádlottat ez utóbbi 

bűncselekmény bűnsegédjeként vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatódik. 

 

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

2022. május 19-én 12:00 óráig. 

 Információ: 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu
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Az eljáró bíróság a Fővárosi Törvényszék, a tárgyalás helyszíne: Budapest Környéki 

Törvényszék VII. 

98.B.294/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

S. F. és társai kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2022.05.20. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott marihuánával kereskedett Budapest és Pest 

megye területén. A kábítószert az eljárás többi vádlottjától szerezte be, akik 

közül többen „családi vállalkozásként” saját ingatlanjaikon maguk 

termesztették az eladásra szánt marihuánát. 

Az ügyészség a vádlottakat többek között jelentős mennyiségű kábítószerre 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja. 

  

Megjegyzés: A bíróság a bizonyítási eljárást vegyészszakértő meghallgatásával, 

illetve a lehallgatási anyagok ismertetésével folytatja. 

 

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

2022. május 19-én 12:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék II. 93. 

18.B.515/2021 

 

C. H. emberölés bűntette 2022.05.20. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a terhelt 2021. március 13-án betegként feküdt az egyik 

budapesti kórház intenzív Covid-osztályán, ahol minden előzetes ok 

nélkül fojtogatott és megütött egy beteget, majd egy másik, altatásban és 

lélegeztetőgépen lévő pácienst többször megszúrt egy sebészollóval. A 

férfi rátámadt két ápolóra és a megfékezésére érkező biztonsági őrre is, 

utóbbit a késsel meg is sebesítette.  

Az első megtámadott beteg 8 napon túl gyógyuló, a biztonsági őr 8 napon 

belül gyógyuló, míg a megszúrt beteg olyan életveszélyes sebesüléseket 

szenvedett, hogy az azonnali orvosi beavatkozás ellenére a későbbiekben 

életét vesztette. Bár az az ápoló – aki kivédte a terhelt ollós támadását - 

nem szenvedett sérülést, azonban figyelemmel a támadott testtájékra és 

az elkövetés eszközére fennállt nála az akár halálos eredménnyel járó 

sérülés kockázata is. 

A vádlott a cselekmény elkövetésének időpontjában és jelenleg is az 

elmeműködés olyan kóros állapotában szenvedett/szenved, amely 

kizárta/kizárja, hogy cselekménye következményeit felismerje és e 

felismerésnek megfelelően cselekedjen. 

Az ügyészség a férfit közfeladatot ellátó személy sérelmére, több ember 

sérelmére és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérletével vádolja. 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu
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Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék fszt. 30. 

23.B.979/2019 P. T. + 1 fő emberölés bűntette 2022.05.20. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a vádlott megtudta, hogy a sértett terhelő adatokat közöl 

róla egy emberölés bűntette miatt indult ügyben a nyomozó hatóságnak, 

ezért elhatározta, hogy megöleti őt. Ennek megszervezésére és 

végrehajtására a terhelt rávette – a külön eljárásban már jogerősen elítélt – 

T. Gy.-t. 

Az ügyészség a vádlottat felbujtóként előre kitervelten, aljas indokból 

elkövetett emberölés bűntettének kísérletével vádolja. 

 

Ehhez az ügyhöz egyesítették a vádlott egy másik ügyét, amelyben 

felbujtóként, előre kitervelten elkövetett emberölés bűntettével vádolják, 

társát – az ügy II. rendű vádlottját – pedig ezen bűncselekmény 

tetteseként. A vádirat szerint a sértett a 90-es években az I. rendű vádlott 

által szervezett bűnelkövetői csoport tagja volt, a kettejük közötti baráti 

viszony azonban az idők során megromlott. Ekkor az I. rendű vádlott 

megbízta egy ismerősét – a bűnelkövetői csoport egy másik tagját – és a 

II. rendű vádlottat, hogy öljék meg a sértettet. A két férfi felkereste a 

sértettet a lakásán, ahol a II. rendű vádlott lelőtte őt. A bűncselekményhez 

használt fegyvert a Dunába dobták, azt hónapokkal később hajléktalanok 

találták meg és adták le a rendőrségen. 

 

Megjegyzés: Várhatóan szakértők meghallgatásával folytatódik a 

bizonyítási eljárás. A sajtó képviselői és a hallgatóság tagjai a földszint 30. 

számú tárgyalóteremben, kivetítés útján követhetik az eljárási 

cselekményeket. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

Fővárosi Törvényszék fszt. 18. 

6.B.923/2016 Sz-F. Zs. S. csalás bűntette 

 

2022.05.20. 09:00 

Az ügy lényege: 

A Fővárosi Főügyészség a vádlottat több mint 2000 rendbeli, mintegy 10 

milliárd forintra elkövetett csalással és 410 ezer euróra elkövetett 

pénzmosással vádolja. A vád szerint a vádlott 2012 és 2014 között magát 

egy nem létező cég képviselőjének kiadva, valótlan befektetési 
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lehetőségeket kínálva, több mint 2000 sértettet tévesztett meg és bírt rá arra, 

hogy különböző (pár százezer forinttól az 50 millió forintot meghaladó) 

pénzösszegeket bocsássanak a rendelkezésére, majd a pénzt részben saját 

céljaira fordította, tényleges befektetési tevékenység nyújtása nélkül. A 

csalássorozathoz széleskörű üzletkötői hálózatot épített ki, a csalásban részt 

vevő cégek pedig elhitették a befektetőkkel, hogy egy neves amerikai 

vállalat: a „Fortress” kezeli majd a pénzüket. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 201. 

15.B.32902/2017 T. Cs. + 1 fő közokirat-hamisítás 

bűntette 

2022.05.20. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint az I. rendű vádlott tulajdonosa volt egy pénzügyi 

tanácsadó cégnek, amely szervezetben vezető tisztségviselői pozíciót 

is betöltött. A tanácsadó szervezetnek volt egy befektetésekkel 

foglalkozó leányvállalata is. Az I. rendű vádlott tulajdonában lévő 

cégcsoport nagyarányú kötvénykibocsátásainak következtében az 

ezekből eredő kötelezettségek nagyságrendje 2015-re már 

kezelhetetlenné állt, ezért az I. rendű vádlott úgy döntött, hogy a 

pénzügyi tanácsadó cég és a befektetésekkel foglalkozó kft. 

képviseletét egy „strómanra” – a II. rendű vádlottra – ruházza át. A II. 

rendű vádlott azonban nem rendelkezett megfelelő képzettséggel 

ahhoz, hogy irányítsa a cégcsoport anyavállalatát, illetve a kft.-t. Ezen 

kívül a II. rendű vádlottal szemben fennállt a Ptk.-ban meghatározott 

kizárási ok, amely miatt nem is vállalhatott volna vezető tisztségviselői 

pozíciót. A II. rendű vádlott azonban erről sem az I. rendű vádlottat, 

sem a cégeljárásban közreműködő ügyvédet nem tájékoztatta. 

Az ügyészség az I. rendű vádlottat társtettesként elkövetett közokirat-

hamisítás bűntettével, míg a II. rendű vádlottat emellett még 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának 

vétségével is vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárást írásbeli tanúvallomás 

felolvasásával folytatja a bíróság. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság I. 103. 

7.B.448/2022 P. M. lopás bűntette 2022.05.20. 10:00 
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Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2021. november 21-ről 22-re virradó éjszaka 

bemászott egy budapesti óvodába azért, hogy onnan értékeket 

tulajdonítson el. Az óvoda raktárának ajtajait felfeszítette és közel 1,5 

millió forintértékben különböző mosogató-, tisztító-, és fertőtlenítő 

szereket, kendőket, több zsáknyi WC-papírt, valamint további higiéniás 

termékeket tulajdonított el, melyeket aztán a lakásán, a padlásán és a 

szomszéd lakásban rejtett el. 

A lopással okozott kár, az eltulajdonított tárgyak lefoglalásával részben 

megtérült. 

 

A terheltet nagyobb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás 

bűntettével vádolja az ügyészség.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 
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