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Fővárosi Törvényszék 

2023.03.20.-2023.03.24. 
 

2023.03.20. 
 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

1.B.1047/2019 K. M. Gy. + 32 fő költségvetési csalás 

bűntette 

2023.03.20. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint S. Gy. III. rendű vádlott 2007-ben elhatározta, hogy a 

közeli családtagjai és bizalmi emberei segítségével, az általuk létrehozott 

cégek közreműködésével egy olyan személyi kört és céghálót épít fel, 

amelynek célja, hogy az általuk alapított zöldség-gyümölcs termelői 

csoportokon és termelői szervezeteken (TÉSZ) keresztül európai uniós, 

illetve hazai költségvetésből származó, vissza nem térítendő támogatások 

igénybevételével jogtalan haszonhoz jussanak és ezzel részben a magyar, 

részben pedig az uniós költségvetésnek vagyoni hátrányt okozzanak. 

A vádlottak a III. rendű vádlott irányítása mellett, összehangoltan, a 

döntéshozókat megtévesztve követték el a III. rendű vádlott által 

meghatározott bűncselekményeket. 

 

Az ügyészség a vádlottakat többek között üzletszerűen elkövetett, 

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségével, 

társtettesként vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés 

bűntettével, valamint önálló intézkedésre jogosult személy által 

kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

2023.03.21. 
 

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

Törvényszék fszt. 21. 

95.B.3/2022 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

kizárólag a 

sajtó képviselői 

részére 

regisztrációhoz 

Sz. Gy. és 8 társa kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2023.03.21. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott 2018. év elejétől egy olyan ismerősi-

családi kapcsolatokon alapuló bűnszervezetet hozott létre és működtetett, 

amely kokain kereskedelmével foglalkozott Budapest területén. A kokain 

beszerzésével, értékesítésével kapcsolatos döntéseket az I. rendű vádlott 

hozta meg, a bevétellel is neki kellett elszámolni, míg a kábítószer tárolási 

helyére szállítását, raktározását, illetve adagokra bontását a II. rendű vádlott 
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kötött! intézte. A vevőket a III., IV., V., VI., VII., valamint a VIII. rendű vádlott 

szolgálta ki előzetes telefon-és személyes egyeztetés alapján. A 

bűnszervezet egyik rendszeres viszonteladó vevője a IX. rendű terhelt volt, 

aki az így megszerzett kokain nagyobb mennyiségét a saját vevőkörének 

továbbértékesítette, kisebb részét pedig elfogyasztotta.  

Az I., II., III., IV., V., VI., VII. és VIII. rendű vádlottakat jelentős 

mennyiségű kábítószerre társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem 

bűntettével, a IX. rendű terheltet pedig mint többszörös visszaesőt 

kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja az 

ügyészség.  

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. 

 

A sajtóképviselői a bktregisztracio@birosag.hu e-mail-címen tudnak 

regisztrálni 2023. március 20-án 12:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék 1027 Budapest, Tölgyfa u. 1-3. 132. tárgyaló 

109.K.704523/2022 

 

Felperes: B. Ö. és 

társai  

Alperes: P. V. K. 

környezet- és 

természetvédelmi ügy 

2023.03.21. 09:00 

Az ügy lényege: 

A per tárgyát a Déli Körvasút kapcsán kiadott környezetvédelmi 

engedély képezi. 

 

Megjegyzés: Első tárgyalási nap az ügyben, amely során a felek és az 

érdekeltek a korábban írásban előterjesztett nyilatkozataikat 

pontosíthatják, reagálhatnak az ellenérdekű fél nyilatkozatára. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 392. 

3.B.31158/2022 

 

H. F. lopás bűntette 2023.03.21. 08:30 

Az ügy lényege: 

[1] A vádirat szerint a terhelt vagyon elleni bűncselekmények elkövetése útján 

haszonra akart szert tenni, ezért kisteherautójával több alkalommal 

személygépkocsikat lopott, oly módon, hogy az autókat kinyitotta, a 

teherautójára felhúzta, majd elszállította azokat. 

[2]  

Az ügyészség a terheltet 3 rendbeli kisebb értékre üzletszerűen és dolog 

elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével, valamint kisebb értékre, 

üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével vádolja. 

 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu
mailto:sajto@fovarosit.birosag.hu
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Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Az ügyről a Fővárosi Főügyészség 2022. december 12-én „Kisteherautóval 

lopta az autókat” címmel adott ki sajtóközleményt, amely a következő 

URL-címen/linkre kattintva olvasható: 

http://ugyeszseg.hu/kisteherautoval-lopta-az-autokat-videoval-a-fovarosi-

fougyeszseg-sajtokozlemenye/  

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság fszt. 1. 

7.B.1766/2022 

 

 

D. L. könnyű testi sértés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2023.03.21. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt vezetői pozíciójával és hatalmi helyzetével 

visszaélve a sértettet munkavégzés közben több alkalommal akarata 

ellenére testszerte megérintette, szexuális tartalmú ajánlatokat tett neki stb. 

Bár a sértett minden alkalommal visszautasította a vádlott közeledését, a 

történtekről – a legutolsó esetet kivéve – nem tett említést az 

intézményvezetőnek, mert – a vádlott vezető pozíciója miatt – féltette az 

állását. 

Egy másik alkalommal a sértett a takarítóeszköz tároló kocsit egy festmény 

előtt hagyta, annak ellenére, hogy ezt a vádlott korábban megtiltotta 

számára. Amikor a terhelt észlelte, hogy a sértett megszegte az utasítását, 

felelősségre vonta, majd megfenyegette és két kézzel megfogta a nyakát, 

amit kis erővel rövid ideig meg is szorított. 

Az ügyészség a terheltet aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés 

bűntettével és folytatólagosan elkövetett szeméremsértés vétségével 

vádolja. 

 

A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 2021. október 4-én kihirdetett 

elsőfokú ítéletével becsületsértés vétségében mondta ki bűnösnek a 

vádlottat és 600.000 forint pénzbüntetésre ítélte. A folytatólagosan 

elkövetett szeméremsértés vétsége miatt indult büntetőeljárást 

megszüntette vele szemben. 

A Fővárosi Törvényszék 2022. szeptember 14-én az elsőfokú döntést 

hatályon kívül helyezte és a bíróságot új eljárás lefolytatására utasította. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
  

http://ugyeszseg.hu/kisteherautoval-lopta-az-autokat-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
http://ugyeszseg.hu/kisteherautoval-lopta-az-autokat-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
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Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság I. 102. 

7.B.402/2022 

 

 

G. Zs. I. csalás bűntette 2023.03.21. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt a 2015-től 2018-ig terjedő időszakban álnéven 

regisztrálva különböző társkereső oldalakon, valamint más úton 

megismerkedett több, jellemzően egyedülálló hölggyel. A terhelt önmagát 

ténylegesnél jobbmódúnak feltüntetve hamar hölgyek bizalmába férkőzött, 

majd különféle indokokkal és ígéretekkel – például egészségügyi 

problémára való hivatkozással, saját vállalkozás beindításának ötletével, 

közös élet alapításának tervével stb. – rávette a sértetteteket arra, hogy 

átadjanak részére különböző összegeket vagy értékeket.  A hölgyek a 

vádlottba bízva több millió forintnyi készpénzt és értéktárgyakat adtak 

neki. Egy idő után a férfi minden esetben eltűnt és az összegeket nem 

fizette vissza a sértetteknek. A csalással okozott kár több mint 26 millió 

forint.  

 

Az ügyészség a terheltet jelentős kárt okozó, üzletszerűen és 

folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, valamint két rendbeli 

nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja.  

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2023.03.22. 
 

Fővárosi Törvényszék I. 97. 

1.B.1047/2019 K. M. Gy. + 32 fő költségvetési csalás 

bűntette 

2023.03.22. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint S. Gy. III. rendű vádlott 2007-ben elhatározta, hogy a 

közeli családtagjai és bizalmi emberei segítségével, az általuk létrehozott 

cégek közreműködésével egy olyan személyi kört és céghálót épít fel, 

amelynek célja, hogy az általuk alapított zöldség-gyümölcs termelői 

csoportokon és termelői szervezeteken (TÉSZ) keresztül európai uniós, 

illetve hazai költségvetésből származó, vissza nem térítendő támogatások 

igénybevételével jogtalan haszonhoz jussanak és ezzel részben a magyar, 

részben pedig az uniós költségvetésnek vagyoni hátrányt okozzanak. 

A vádlottak a III. rendű vádlott irányítása mellett, összehangoltan, a 

döntéshozókat megtévesztve követték el a III. rendű vádlott által 

meghatározott bűncselekményeket. 

 

Az ügyészség a vádlottakat többek között üzletszerűen elkövetett, 

különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével, 
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folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználása vétségével, 

társtettesként vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés 

bűntettével, valamint önálló intézkedésre jogosult személy által 

kötelességszegéssel elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntettével 

vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. 

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék II. 59. 

25.B.192/2016 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2023.03.22. 09:00 

Az ügy lényege: 

 

A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, 

bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények 

elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 

77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és 

sikkasztást ró a vádlottak terhére. 

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. 

 

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

2023. március 21-én 09:00 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 V. 508. 

90.B.346/2021 

 

A tárgyaláson 

való részvétel 

kizárólag a 

sajtó képviselői 

részére 

regisztrációhoz 

kötött! 

Sz. A. és társa emberkereskedelem 

bűntette 

2023.03.22. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. rendű vádlott a II. rendű vádlottal fennálló élettársi 

kapcsolata ellenére rendszeresen adott fel hirdetéseket különféle társkereső 

oldalakon azért, hogy szerelmi viszonyt színlelve megtévesztéssel rávegye 

a hirdetésre jelentkező nőket arra, hogy Németországban és Svájcban 

prostitúciós tevékenységet folytassanak és az ebből származó jövedelmüket 

részére átadják. Az ügynek négy női sértettje van, akiket az I. rendű vádlott 

rendszeresen bántalmazott, fenyegetett is annak érdekében, hogy akaratukat 

megtörje, engedelmességre, illetve a prostitúciós tevékenység folytatására 

kényszerítse. 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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A II. rendű vádlott az élettársa által elkövetett fenti bűncselekményekben 

nem vett részt, azonban a férfi kérésére összesen csaknem 21 millió forintot 

vett fel egy pénzügyi szolgáltatáson keresztül. A pénzt az egyik sértett 

küldte a II. rendű vádlottnak, aki tudta, hogy a pénz prostitúcióból 

származik. 

 

Az ügyészség az I. rendű vádlottat kizsákmányolás céljából, szállítással és 

másnak megszerzéssel, erőszakkal és fenyegetéssel, megtévesztéssel, 

valamint a sértettel fennálló egyéb befolyásolási viszonnyal visszaélve, 

üzletszerűen elkövetett emberkereskedelem, szexuális erőszak bűntettével, 

súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, rongálás és információs rendszer 

vagy adat megsértésének vétségével, míg a II. rendű vádlottat pénzmosás 

bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. 

 

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

2023. március 21-én 12:00 óráig. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék II. 36. 

10.B.1028/2019 

 

 

B. K. és 5 társa embercsempészés 

bűntette 

2023.03.22. 09:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a IV. rendű terhelt – több magyar és külföldi társával 

együttműködve – Magyarország területére illegálisan, beutazási és 

tartózkodási engedély nélkül érkezett személyek Ausztriába történő 

szállításának megszervezéséből biztosította megélhetését. Az 

embercsempészésben az I., II., III., V., és VI. rendű vádlottak különböző 

feladatok ellátásával vettek részt. 

 

Megjegyzés: Folytatódik a bizonyítási eljárás. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 369.  

2.B.30442/2022 

 

 

F. I. J. közveszéllyel fenyegetés 

bűntette 

2023.03.22. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt a cselekményét megelőzően élettársi 

kapcsolatban élt, amely viszony úgy ért véget, hogy párja szakított vele. 

Mivel a vádlott nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért 2021. június 22-én 

felhívta a 112-es segélyhívót és valótlan bejelentést tett mondván: bomba 

mailto:bktregisztracio@birosag.hu
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fog robbanni délután az egyik budapesti rendvédelmi szervnél, amelynél 

korábbi élettársa dolgozott.  

 

Az ügyészség a vádlottat közveszéllyel fenyegetés bűntettével vádolja.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Az ügyről a Fővárosi Főügyészség 2022. május 2-án „Robbantással 

fenyegetett egy rendőrkapitányságot” címmel adott ki sajtóközleményt, 

amely a következő URL-címen/linkre kattintva olvasható: 

http://ugyeszseg.hu/robbantassal-fenyegetett-egy-rendorkapitanysagot-a-

fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/  

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság II. 270. 

20.B.31225/2022 

 

K. J. állatkínzás bűntette 2023.03.22. 13:00 

Az ügy lényege: 

[3] A vádirat szerint a terhelt kőbányai 73 nm-es lakásában 107 macskát és egy 

kutyát tartott, amelyek számára nem biztosított megfelelő takarmányozást, 

ivóvízellátást és tiszta almot. Az állatokat – amelyek az elhanyagolás 

következtében külső- és belső paraziták okozta megbetegedésektől 

szenvedtek – az ürülékkel szennyezett lakásában bezárva tartotta, 

megfosztva így azokat az önellátástól. A macskák közül több elpusztult, a 

kutyát pedig a fertőzés következtében kialakult betegsége miatt el kellett 

altatni. 

[4]  

Az ügyészség a terheltet állatkínzás bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2023.03.23. 
 

Fővárosi Törvényszék fszt. 51. 

24.B.592/2020 dr. F.-T. R. Sz. +5 

társa 

emberölés 

előkészületének bűntette 

2023.03.23. 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 

http://ugyeszseg.hu/robbantassal-fenyegetett-egy-rendorkapitanysagot-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
http://ugyeszseg.hu/robbantassal-fenyegetett-egy-rendorkapitanysagot-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
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vádlottal, hogy rendelkeznek a cselekmény végrehajtásához külföldi 

kapcsolattal, valójában azonban az I. rendű vádlottat egy „ál-

bérgyilkosnak” 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: A bizonyítási eljárás várhatóan az I. rendű vádlott 

kihallgatásával és vádlott-társaival történő szembesítéssel, a sértett 

meghallgatásával és okirati bizonyítékok ismertetésével folytatódik. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

Budai Központi Kerületi Bíróság 101. 

8.B.2163/2022 

 

 

P. T. rablás bűntette 2023.03.23. 12:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint 2022. szeptember 4-én a terhelt odalépett egy aluljáróban 

kéregető férfihez és felszólította őt arra, hogy vegyen neki egy üveg sört, a 

sértett azonban ezen felszólítás teljesítését megtagadta. A vádlott erre egy 

alkalommal arcon ütötte a férfit, majd elvette tőle az előtte lévő, általa egy 

műanyag pohárba összegyűjtött aprópénzt. Ekkor a sértett a hátára vette a 

hátizsákját és a helyszínről távozni akart. A vádlott azonban a hátizsákot 

megragadta, azt rángatni kezdte, miközben felszólította a sértettet arra, 

hogy adja át neki az értékeit, mivel a sértett továbbra is ellenállt, ezért a 

terhelt több alkalommal arctájékon ütötte őt. A vádlottat végül járókelők 

szólították fel a cselekménye abbahagyására, ennek köszönhetően nem 

került sor a sértett táskájának elvételére.  

 

Az ügyészség a terheltet rablás bűntettével vádolja.  

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. A 

bizonyítás befejezése esetén perbeszédek, a vádlott utolsó szó jogán történő 

felszólalása és ítélethirdetés is várható. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság fszt. 1. 

7.B.193/2023 V. T. + 1 fő rablás bűntette 2023.03.23. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a terheltek 2022. augusztus 2-án kora délután követtek egy 

nőt Óbudán. Az I. rendű vádlott a sértett elé ugrott, akit a vállánál 

mailto:sajto@fovarosit.birosag.hu
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megragadva egy kőfalhoz szorított és megöléssel fenyegetve az értékeit 

követelte tőle. A nő elővette a telefonját és közölte a vádlottal, hogy hívja a 

rendőrséget. Ekkor a férfi a halálos fenyegetéseket tovább folytatva kitépte 

a telefont a sértett kezéből, majd a nő táskáját lerántotta annak válláról és a 

tartalmát a földre szórta. Ezt követően a vádlott átkutatta a nő pénztárcáját, 

majd az abban talált 66 ezer forintot magához vette, illetve eltette a nő 2 

doboz cigarettáját is. Az I. rendű terhelt cselekményét – amelyet egy 

járókelő megzavart – a II. rendű vádlott figyeléssel biztosította. A vádlottak 

végül a megszerzett értékekkel elmenekültek a helyszínről. 

 

Az ügyészség az I. rendű terheltet mint különös visszaesőt rablás 

bűntettével vádolja, míg a II. rendű terhelttel szemben ugyanezen 

bűncselekmény bűnsegédjeként emeltek vádat. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Az ügyről a Fővárosi Főügyészség 2023. február 3-án „Halálosan 

megfenyegettek és kiraboltak egy nőt Óbudán” címmel adott ki 

sajtóközleményt, amely a következő URL-címen/linkre kattintva olvasható: 

http://ugyeszseg.hu/halalosan-megfenyegettek-es-kiraboltak-egy-not-

obudan-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/  

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság I. 102. 

7.B.402/2022 

 

 

G. Zs. I. csalás bűntette 2023.03.23. 09:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt a 2015-től 2018-ig terjedő időszakban álnéven 

regisztrálva különböző társkereső oldalakon, valamint más úton 

megismerkedett több, jellemzően egyedülálló hölggyel. A terhelt önmagát 

ténylegesnél jobbmódúnak feltüntetve hamar hölgyek bizalmába férkőzött, 

majd különféle indokokkal és ígéretekkel – például egészségügyi 

problémára való hivatkozással, saját vállalkozás beindításának ötletével, 

közös élet alapításának tervével stb. – rávette a sértetteteket arra, hogy 

átadjanak részére különböző összegeket vagy értékeket.  A hölgyek a 

vádlottba bízva több millió forintnyi készpénzt és értéktárgyakat adtak 

neki. Egy idő után a férfi minden esetben eltűnt és az összegeket nem 

fizette vissza a sértetteknek. A csalással okozott kár több mint 26 millió 

forint.  

 

Az ügyészség a terheltet jelentős kárt okozó, üzletszerűen és 

folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével, valamint két rendbeli 

nagyobb kárt okozó üzletszerűen elkövetett csalás bűntettével vádolja.  

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. 

http://ugyeszseg.hu/halalosan-megfenyegettek-es-kiraboltak-egy-not-obudan-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
http://ugyeszseg.hu/halalosan-megfenyegettek-es-kiraboltak-egy-not-obudan-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
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 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

2023.03.24. 
 

Fővárosi Törvényszék fszt. 38. 

15.B.591/2018 K. G. és társai költségvetési csalás 

bűntette 

2023.03.24. 09:00 

Az ügy lényege: 

K. G. és társai ellen költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények 

miatt van folyamatban a megismételt büntetőeljárás. 

  

Megjegyzés: Szakértők meghallgatásával folytatódik a bizonyítási 

eljárás. 

Információ: Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Fővárosi Törvényszék II. 59. 

25.B.192/2016 

A tárgyaláson 

való részvétel 

regisztrációhoz 

kötött! 

 

T. Cs. I. és 10 társa csalás bűntette 2023.03.24. 09:00 

Az ügy lényege: 

A Fővárosi Főügyészség T. Cs.-t és tíz társát különösen jelentős kárt okozó, 

bűnszervezetben elkövetett sikkasztás, csalás és más bűncselekmények 

elkövetésével vádolja. A vádirat szerinti elkövetési érték összesen mintegy 

77 milliárd forint. A vádirat 5 vádpontban 5458 rendbeli csalást és 

sikkasztást ró a vádlottak terhére. 

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. 

 

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

2023. március 23-án 09:00 óráig. 

 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
 

Fővárosi Törvényszék fszt. 18. 

6.B.543/2022 H. K. emberölés bűntette 2023.03.24. 10:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a párkapcsolatban lévő terhelt és a sértett egy közösen 

bérelt II. kerületi lakásban élt. A vádlott az ismeretségük kezdetétől fogva 

mailto:fthallgatosag@birosag.hu
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féltékeny volt a férfi családi és baráti kapcsolataira, emiatt gyakran 

veszekedtek. A nő azt feltételezve, hogy a sértett megcsalja őt, engedély 

nélkül belépett a férfi felhasználói fiókjába az egyik közösségi oldalon, 

majd áttanulmányozta a sértett ismerőseivel folytatott magánbeszélgetéseit 

és azok egy részéről fényképeket is készített. 

A párkapcsolatuk egyre inkább megromlott, amely miatt a férfi szakítani 

akart a nővel, aki azonban különböző indokokkal, fenyegetésekkel 

manipulálta őt. Miután a terhelt fizikailag is bántalmazta a sértettet, a férfi 

úgy döntött, hogy végleg elhagyja a nőt, azonban ezt előre nem közölte 

vele. Mikor a nő észlelte, hogy a férfi a személyes dolgait elvitte és 

elköltözött a közös lakásukból, találkozóra hívta őt a történtek 

megbeszélésére. 

A férfi 2021. február 1-jén megjelent a közös lakásban, ahol meg nem 

állapítható előzményeket követően a nő egy késsel, majd egy baltával 

rátámadt és többször megszúrta, megütötte őt ezekkel az eszközökkel. A 

sértett a bántalmazás következtében a helyszínen életét vesztette. Mikor a 

nő észlelte, hogy a férfi meghalt felhívta az apját és elmondta neki, hogy 

megölte a sértettet és öngyilkosságot tervez. A vádlott apja értesítette a 

rendőrséget, akik a terheltet a fürdőkádban találták meg a nyakán, illetve a 

csuklóján ejtett szúrt sérülésekkel, amelyek egyike sem ért ütő- vagy 

verőeret. 

 

Az ügyészség a terheltet különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés 

bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Az ügyről a Fővárosi Főügyészség 2022. december 20-án „Kegyetlenül 

végzett élettársával egy féltékeny nő Budapesten” címmel adott ki 

sajtóközleményt, amely a következő URL-címen/linkre kattintva 

olvasható: http://ugyeszseg.hu/kegyetlenul-vegzett-elettarsaval-egy-

feltekeny-no-budapesten-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/  

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság földszint 15. 

5.B.10701/2022 

 

 

R. G.-né és 3 társa rablás bűntette 2023.03.24. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint az I. és II. rendű vádlottak megállapodtak abban, hogy 

prostitúciós tevékenységük során a szolgáltatást igénybe vevőktől 

értékeket tulajdonítanak el. Egy alkalommal a két nő mobiltelefont, 

karórát, személyes iratokat, bankkártyát és készpénzét szerzett meg a 

sértettektől.  

A két nő megállapodott a III. és IV. rendű vádlottal abban, hogy a hasonló 

lopások alkalmával a két férfi a helyszín közelében tartózkodik és szükség 

esetén segít nekik. Egy ilyen alkalommal amikor az I. és II. rendű vádlottat 

http://ugyeszseg.hu/kegyetlenul-vegzett-elettarsaval-egy-feltekeny-no-budapesten-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
http://ugyeszseg.hu/kegyetlenul-vegzett-elettarsaval-egy-feltekeny-no-budapesten-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
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a lopás miatt nem akarták az ügyfelek a lakásból kiengedni, telefonon 

segítséget kértek a III. és IV. rendű vádlottaktól. Az I. rendű vádlott egy 

légpisztolyt is ráfogott a sértettekre és megfenyegette őket. A helyszínen 

megjelent III. rendű és IV. rendű vádlott, akik fenyegetéssel próbálták 

rávenni a sértetteket az I. és II. rendű vádlott elengedésére. A két nő végül 

az ablakon kimászva távozott. A III. rendű terhelt az ablakon keresztül egy 

40 cm pengehosszúságú tőrrel az egyik sértett irányába szúró mozdulatokat 

tett, míg a IV. rendű vádlott az I. rendű vádlottól átvett légpisztollyal a 

sértett feje irányába lövést adott le és ezzel eltalálta a férfi nyakának jobb 

oldalát. Ezt követően a 450 ezer forintnyi eltulajdonított értékkel együtt 

mind a négyen elhagyták a helyszínt. Később a II. rendű vádlott az egyik 

sértett számlájáról 240.000 forintot utalt át a saját bankszámlájára.  

 

Az ügyészség az I. és II. rendű terheltet kisebb értékre, bűnszövetségben 

és üzletszerűen elkövetett lopás bűntettével, több közokirat, magánokirat 

és készpénz-helyettesítő fizetési eszköz egyidejű elvételével elkövetett 

lopás vétségével, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 

bűntettével, valamint – a III. és IV. rendű terheltekkel együtt – 

társtettesként, felfegyverkezve, csoportosan és bűnszövetségben elkövetett 

rablás bűntettével vádolja.  

 

Megjegyzés: A vádlottak kihallgatása várható. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Pesti Központi Kerületi Bíróság III. 311. 

22.B.20922/2022 

 

 

Sz. V. lopás bűntette 2023.03.24. 08:30 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt elsősorban különböző sportközpontok öltözőibe 

– továbbá iskolába, uszodába, színházba, hostelbe – bejutva e helyekről 

különböző értékeket – mobiltelefont, személyazonosító igazolványt, 

bankkártyát, útlevelet, rollert stb. – tulajdonított el. A lopással elkövetett 

érték meghaladja 1.800.000 forintot.  

 

Az ügyészség a terheltet többek között több rendbeli lopás bűntettével és 

lopás vétségével vádolja. 

 

Megjegyzés: Tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 
 
 
 
 

mailto:sajto@fovarosit.birosag.hu
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Pesti Központi Kerületi Bíróság fszt. 7. 

20.B.30768/2020 

 

 

dr. R. L. O. + 28 fő lőfegyverrel visszaélés 

bűntette 

2023.03.24. 09:00 

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 VI-

XXIX. vádlottakat – különböző rendbeli – folytatólagosan elkövetett 

lőfegyverrel visszaélés, valamint közokirat-hamisítás bűntettével, az I-V. 

rendű vádlottakat pedig ugyanezen bűncselekmények bűnsegédi 

elkövetőjeként vádolja. 

 

Megjegyzés: Perbeszédek, a vádlottak utolsó szó jogán történő felszólalása 

és ítélethirdetés várható. 

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 9. tárgyaló 

16.B.1875/2022 K. O. kifosztás bűntette 2023.03.24. 10:30 

Az ügy lényege: 

A vád szerint a terhelt a 4-6-os villamos vonalán utazva több alkalommal 

fosztott ki alvó utasokat, amelyek során bankkártyákat, mobiltelefonokat, 

készpénzt és személyes iratokat szerzett meg. 

 

Az ügyészség a terheltet mint különös visszaesőt kifosztás bűntettével 

vádolja.  

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Az ügyről a Fővárosi Főügyészség 2022. november 25-én „Alvó utasokat 

fosztott ki a villamoson” címmel adott ki sajtóközleményt, amely a 

következő URL-címen/linkre kattintva olvasható: http://ugyeszseg.hu/alvo-

http://ugyeszseg.hu/alvo-utasokat-fosztott-ki-a-villamoson-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/
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utasokat-fosztott-ki-a-villamoson-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-

sajtokozlemenye/  

 Információ: 

 

 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 

 

Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság I. 108. 

10.B.1262/2022 K. Zs. közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2023.03.24. 12:00 

Az ügy lényege: 

A vádirat szerint a terhelt 2022. július 23-án délután megjelent az egyik 

budapesti kórház neurológiai osztályán, ahol vitatkozni kezdett az 

osztályvezető orvossal arról, hogy szerinte édesanyját nem megfelelően 

kezelik. A szóváltás alatt a férfi elővett egy gázriasztó fegyvert és a 

sértettre fogta, akivel közölte, hogy lelövi. Ezt követően dulakodni 

kezdtek, amely során a sértett megkísérelte kicsavarni a vádlott kezéből a 

fegyvert és a földre vitte őt. A fegyver elsült, azonban személyre nem 

irányult, így sérülés nem történt. A vádlott a földre kerüléskor eszméletét 

vesztette, ezért a megtámadott orvos és az ápolók a helyszínen 

egészségügyi ellátásban részesítették őt, majd értesítették a hatóságokat. 

 

Az ügyészség a terheltet fegyveresen elkövetett közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak bűntettével vádolja. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés. 

 

Az ügyről a Fővárosi Főügyészség 2022. november 24-én „Gázriasztó 

fegyverrel fenyegetett egy orvost” címmel adott ki sajtóközleményt, amely 

a következő URL-címen/linkre kattintva olvasható: 

http://ugyeszseg.hu/gazriaszto-fegyverrel-fenyegetett-egy-orvost-

videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/  

 Információ: 

 

 

Fővárosi Törvényszék Sajtóosztály 

06-1-354-6729 

sajto@fovarosit.birosag.hu 
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