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A Fővárosi Törvényszék a 2017. december 11. napján kihirdetett ítéletével P. 

I. I. r. vádlottat 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, 17 

rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, bűnsegédként elkövetett 

emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette és 

bűnsegédként elkövetett emberi test tiltott felhasználásának bűntette miatt 

halmazati büntetésül 10 hónap szabadságvesztésre és 9.000.000 forint 

pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre 

felfüggesztette és a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. 

3 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettének vádja alól felmentette. 

 

J.V.B. II. r. vádlottat 1 rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntette, 17 

rendbeli társtettesként és 2 rendbeli tettesként elkövetett csalás bűntette,  

emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette és emberi test 

tiltott felhasználásának bűntette miatt halmazati büntetésül 1 év 

szabadságvesztésre és 10 év Magyarország területéről kiutasításra ítélte. A 

szabadságvesztés végrehajtását 3 évi próbaidőre felfüggesztette. 

1 rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntettének vádja alól felmentette, a 

kuruzslás vétsége miatt indult büntetőeljárást megszüntette. 

 

Dr.S.I. III. r. vádlottat 1 rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntette, 17 

rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntette, emberen végezhető kutatás 

szabályainak megszegése bűntette és emberi test tiltott felhasználásának 

bűntette miatt halmazati büntetésül 1 év szabadságvesztésre és 1.000.000 

forint pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 3 évi 

próbaidőre felfüggesztette és a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. 

3 rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntettének vádja alól felmentette, a 

kuruzslás bűntette miatt indult büntetőeljárást megszüntette. 

 

F.Á. IV. r. vádlottat 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, 17 

rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, bűnsegédként elkövetett 

emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette és 

bűnsegédként elkövetett emberi test tiltott felhasználásának bűntette miatt 

halmazati büntetésül 10 hónap szabadságvesztésre és 1.440.000 forint 

pénzbüntetésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 2 évi próbaidőre 

felfüggesztette és a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. 

3 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettének vádja alól felmentette. 

 

N.K. V. r. vádlottat 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, 19 

rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, emberen végezhető kutatás 

szabályainak megszegése bűntette és emberi test tiltott felhasználásának 

bűntette miatt halmazati büntetésül 1 év szabadságvesztésre és 2 év 

Magyarország területéről kiutasításra ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 



 

 

3 évi próbaidőre felfüggesztette. 

1 rendbeli társtettesként elkövetett csalás bűntettének vádja alól felmentette. 

 

SZ.M. VI. r. vádlottat 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, 16 

rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette, bűnsegédként elkövetett 

emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése bűntette és 

bűnsegédként elkövetett emberi test tiltott felhasználásának bűntette miatt 

halmazati büntetésül 10 hónap szabadságvesztésre ítélte. A szabadságvesztés 

végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette és a vádlottat előzetes 

mentesítésben részesítette. 

4 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettének vádja alól felmentette. 

 

SZ.S. VII. r. vádlottat bűnsegédként elkövetett emberen végezhető kutatás 

szabályainak megszegése bűntette és bűnsegédként elkövetett emberi test 

tiltott felhasználásának bűntette miatt halmazati büntetésül 6 hónap 

szabadságvesztésre ítélte. A szabadságvesztés végrehajtását 1 évi próbaidőre 

felfüggesztette és a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. 

20 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettének és 1 rendbeli csalás 

bűntettének vádja alól felmentette. 

 

V.D. VIII. r. vádlottat 1 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntette,  

bűnsegédként elkövetett emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése 

bűntette és bűnsegédként elkövetett emberi test tiltott felhasználásának 

bűntette miatt halmazati büntetésül 6 hónap szabadságvesztésre ítélte. A 

szabadságvesztés végrehajtását 1 évi próbaidőre felfüggesztette és a vádlottat 

előzetes mentesítésben részesítette. 

19 rendbeli bűnsegédként elkövetett csalás bűntettének és 1 rendbeli csalás 

bűntettének vádja alól felmentette. 

 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás lényege szerint a vádlottak 

különböző cselekvőséggel az általuk létrehozott zártkörű részvénytársaság 

tevékenységének keretei között embrionális őssejtekkel végeztek terápiás 

célú kezeléseket 18 esetben gyógyíthatatlan vagy súlyos betegségben 

szenvedő embereken, illetve 3 esetben fiatalítás céljából, nagyrészt anyagi 

ellenszolgáltatás fejében, mely tevékenységre engedéllyel nem rendelkeztek. 

A szolgáltatást igénybe vevő személyeket több esetben megtévesztették, 

illetve tévedésben tartották a kezelés tekintetében és ezzel kárt is okoztak. 
 

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyész súlyosításért jelentett be fellebbezést 

valamennyi vádlott terhére, valamint az I., III., IV., VI., VII. és VIII. r. vádlott 

esetében az előzetes mentesítés mellőzésért, míg a IV. és VIII. r. vádlott, 

valamint valamennyi vádlott védője felmentés érdekében élt fellebbezéssel.  

 

A felmentő és az eljárást megszüntető rendelkezéseket a fellebbezésre 

jogosultak tudomásul vették, így azok tekintetében a részjogerő beállt. 

 

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a védelmi fellebbezéseket nem tartotta 

alaposnak, a súlyosítás érdekében bejelentett ügyészi fellebbezést 

fenntartotta. 

 



 

 

A Fővárosi Ítélőtábla az ügyben 2018. november 14., 15. és 21. napjának 09
00

 

órájára tűzött ki nyilvános ülést. 

 

Budapest, 2018. november 6. napján 

 

                                                                    Dr. Nehrer Péter 

                                                                     a tanács elnöke 

 

  

 

 


