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Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság  

1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 

 

Tisztelt Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság! 

 

Alulírott dr. Boros László (lakóhely: 1027 Budapest, Margit körút 8-10. 2. em. 12. a., sz.hely, idő: 

Tirgu-Mures (Románia) 1963. 09. 27.) magánvádló – Varga Boglárka, Horváth Krisztina, Nagy 

Zsolt és Szabó Csilla néven közleményeket közzétevő ismertelen tettesek ellen mellékelt 

meghatalmazással igazolt jogi képviselőm dr. Simányi Zsolt ügyvéd útján az alábbi 

 

feljelentést és magánindítványt 

 

terjesztem a Tisztelt Budapesti II. és III. Kerületi Járásbíróság elé a 2012. évi C. törvény (Btk.) 226. 

§ (2) bekezdés b.) pont második fordulata szerinti rágalmazás vétsége, valamint a Btk. 227. § (1) 

bekezdés a) és b) pont szerint minősülő becsületsértés vétsége miatt. 

 

1994 óta sebészettel foglalkozom, általános sebészeti és plasztikai sebészeti szakvizsgákkal 

rendelkező orvos vagyok. Magánrendelőt tartok fenn a 1027 Budapest, Margit körút 8-10. II/12. cím 

alatt, ahol állandó magán-orvosi praxist folytatok. Oczella Juliannát (lakóhely: 5350 Tiszafüred, Váci 

Mihály utca 3. 4. em. 9. a., születési idő: 1961. 06. 08.) egy korábbi betegemet több éve rendszeresen 

kezeltem különböző problémákkal. Oczella Julianna 2018 végétől nem volt elégedett az általam 

végzett kezelésekkel, így eleinte kiváló orvos-beteg kapcsolatunk fokozatosan megromlott. Oczella 

Julianna 2019 év elejétől egyre durvább, vulgárisabb stílusban kezdett velem kommunikálni. Később, 

2019 tavaszától az interneten, nyilvánosan kezdett megjelentetni rólam különböző lejárató tartalmú 

információkat. Oczella Julianna tevékenysége ellen 2019. 09. 11. napján feljelentést és 

magánindítványt terjesztettem elő rágalmazás és becsületsértés megalapozott gyanúja miatt, a 

Szigetszentmiklósi Járásbíróság előtt, mely büntetőeljárás B.4/2020 számon van folyamatban 

(megelőző ügyszám: 22.Bpk.403/2019). A Szigetszentmiklósi Járásbíróság előtt folyamatban lévő 

eljárás bizonyítására csatolom a Járásbíróság által kiadott lajstromozási visszaigazolást, illetve a 22. 

Bpk.403/2019/7. számon kiadott tárgyalási jegyzőkönyvet.  

 

Oczella Julianna fenti tevékenysége óta időről időre rákeresek a saját, valamint a rendelőm nevére az 

interneten. 2020. 01. 31. napján így szereztem tudomást arról, hogy a Facebook közösségi oldalon 

különböző plasztikai sebészettel foglalkozó csoportokban „Varga Boglárka”, „Horváth Krisztina”, 

„Nagy Zsolt” és „Szabó Csilla” névvel ellátott profilokról ismeretlen személyek a becsületem 

csorbítására alkalmas, valótlan tényállításokat tettek, illetve ezen tényállításokra rám nézve hátrányos 

tartalmú kommentárok érkeznek. 

 

A jelen beadványom 2. számú mellékletét képező 11035/K/140/2020/2. számú ténytanúsítvány 1. 

számú és 6. számú mellékletében rögzítettek alapján megállapítható, hogy Varga Boglárka, Horváth 

Krisztina, Nagy Zsolt és Szabó Csilla néven író személyek az alábbi Facebook 

csoportokban/oldalakon tették közzé a becsületem csorbítására alkalmas, valótlan tényállításokat 

illetve a rám, illetve a vállalkozásomra nézve hátrányos kommentárokat: 

 

„Plasztika – Zárt csoport – Csak Nőknek (5500 tag)” 

 

„Plasztika esztétika – írj Véleményt! (6500 tag)” 

 

„Plasztikai, esztétikai beavatkozások (3500 tag)” 
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Az alábbiakban szeretném kiemelni azokat a cselekményeket, amelyek álláspontom szerint 

alkalmasak a 2012. évi C. törvény (Btk.) 226. § (2) bekezdés b.) pont második fordulata szerinti 

rágalmazás, illetve a Btk. 227. § (1) bekezdés a) és b) pont szerinti becsületsértés vétségének 

megállapítására. 

 

RÁGALMAZÁS 

 

1.1. Varga Boglárka, Horváth Krisztina és Nagy Zsolt néven író személyek azon nagy nyilvánosság 

előtt tett valótlan, rágalmazást megvalósító tényállításai, melyek valóságuk esetén büntető-, 

szabálysértési vagy fegyelmi eljárás megindítására szolgálhatnak személyem ellen, és társadalmi, 

szakmai megbecsülésemet csorbítják, különösen a következők: 

 

Varga Boglárka néven író személy: „Boros alpári stílusával tele az internet….” „Ajtón körbe 

vastagon a fekete penész, padlószőnyeg kb. 20 éve ott van, rettenetesen koszos, foltos. Azon sokan 

csodálkozunk miért engedik ilyen körülmények között működni.” „… ugyanúgy mint a NAV-ot sem 

hogy nem ad számlát.” „Nagy bátorság kell ahhoz, hogy azon az ótvar helyen műttesse magát bárki 

is. … Jó hogy nem vállalta Boros, nem tudta volna megcsinálni.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 1. számú melléklet 1. oldal) 

 

Varga Boglárka néven író személy: „…. végre bezáratta Boros rendelőjét az ÁNTSZ!” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 1. számú melléklet 1. oldal) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „Nem értem ma Magyarországon, hogyan műthet olyan 

körülmények között, hogy nyoma sincs hogy ott jártál, mert sem számlát, sem ambuláns lapot nem 

ad.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 1. számú melléklet 2. oldal) 

 

Varga Boglárka néven író személy: „A rendelő botrányos, ahogy kinéz! Kosz, penész, leszakadt 

tapéta, lógó vezetékek, foltos padlószőnyeg…… kb. 20 éve nem volt tisztasági festés. Az alpári 

stílusával tele az internet!” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 2. számú melléklet) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „Az érsebészet szakfelügyelő főorvosa szerint dr. Boros László 

szakmai és etikai elveket sértett!! Képes volt Boros egy utólag elkészített műtéti beleegyező 

nyilatkozatot is csatolni…” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 3. számú melléklet 3. oldal) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „.... aki nem ad sem számlát, sem ambuláns lapot a 

beavatkozásról, így felelősséget sem vállal. A rendelő botrányos, szakadt tapéta, foltos szőnyeg, 

falból kilógó vezetékek, kosz, penész mindenhol.” (A bejegyzésben szerepel Dr. Boros László 

fényképe) 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 4. számú melléklet 1. oldal) 
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Horváth Krisztina néven író személy: „…. aki nem ad sem számlát, sem ambuláns lapot a 

beavatkozásról, így a felelősséget sem vállalja.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 1. oldal) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „Az ÁNTSZ elmarasztalta a rontott visszér műtétjénél!” 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 2. oldal) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „Boros is azóta már jó sok ember nyomorított meg.” 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 4. oldal) 

 

Nagy Zsolt néven író személy: „Boros, aki adómentesen nem kevés milliót rak zsebre. bőségesen meg 

és le is tud fizetni sok tucat embert.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 4. oldal) 

 

Varga Boglárka néven író személy: „Több mint kilenc hónap után a II. ker. ÁNTSZ lezárta dr. Boros 

László ellen folytatott vizsgálatot, az Országos Tisztifőorvos beavatkozására! Az ÁNTSZ által felkért 

érsebész szakfelügyelő főorvos szakmai álláspontja szerint, szakmailag és etikailag is hibázott dr. 

Boros László!! Továbbá olyan műtéti beleegyező nyilatkozatot adott be az ÁNTSZ-nek, amelyet a 

beteg Oczella Julianna nem írt alá! Ez az ember a tisztességet hírből sem ismeri.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 4. oldal) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „… már régen be kellett volna! Egyébként nem vagyok biztos 

benne, hogy nem fog továbbra is ott műteni feketén, mint eddig.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 5. oldal) 

 

1.2. Varga Boglárka, Horváth Krisztina, Nagy Zsolt és Szabó Csilla néven író személyek azon nagy 

nyilvánosság előtt tett valótlan, rágalmazást megvalósító tényállításai, melyek a társadalmi és 

szakmai megbecsülésem elvesztését eredményezhetik: 

 

Varga Boglárka néven író személy: „…. végre bezáratta Boros rendelőjét az ÁNTSZ!” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 1. számú melléklet 1. oldal) 

 

Varga Boglárka néven író személy: „…. hazudni azt tud! …. már évek óta hazudozik a pácienseinek a 

rontott munkáiról!” 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 3. számú melléklet 1. oldal) 

 

Varga Boglárka néven író személy: „Több mint kilenc hónap után a II. ker. ÁNTSZ lezárta dr. Boros 

László ellen folytatott vizsgálatot, az Országos Tisztifőorvos beavatkozására! Az ÁNTSZ által felkért 

érsebész szakfelügyelő főorvos szakmai álláspontja szerint, szakmailag és etikailag is hibázott dr. 

Boros László!! Továbbá olyan műtéti beleegyező nyilatkozatot adott be az ÁNTSZ-nek, amelyet a 

beteg Oczella Julianna nem írt alá!.....” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 4. oldal) 
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Horváth Krisztina néven író személy: „… már régen be kellett volna! Egyébként nem vagyok biztos 

benne, hogy nem fog továbbra is ott műteni feketén, mint eddig.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 5. oldal) 

 

Nagy Zsolt néven író személy: „Borosnak, bezáratta a koszos rendelőjét az ÁNTSZ végre!” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 4. oldal) 

 

Szabó Csilla néven író személy: „… én nagyon sok rontott szemhéjplasztikát láttam Borostól, főleg 

alsót élőben. …. Rájöttem, hogy a képek szerkesztve vannak, jó sok filterrel. Van akinek kétszer is 

elcseszte a felsőt.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 1. számú melléklet 2. oldal) 

 

Fenti legutóbb idézet nyilatkozat kapcsán meg kívánom jegyezni, hogy álláspontom szerint 

becsületsértő az az állítás, hogy a sebészeti munkáimról készült felvételek manipuláltak.  

 

BECSÜLETSÉRTÉS 

 

2. Varga Boglárka, Horváth Krisztina és Nagy Zsolt néven író személyek azon kijelentései, melyek 

emberi méltóságomat sértik és alkalmasak nagy nyilvánosság előtt, munkaköröm ellátásával 

összefüggésben elkövetett becsületsértés vétségének megállapítására: 

 

Varga Boglárka néven író személy: „…. hazudni azt tud! ….Aljas ez a játszma részéről, már évek óta 

hazudozik a pácienseinek a rontott munkáiról!” 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 3. számú melléklet 1. oldal) 

 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „Boros László az a sufnituningos kontár….” (A bejegyzésben 

szerepel Dr. Boros László fényképe) 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 4. számú melléklet 1. oldal) 

 

Nagy Zsolt néven író személy: „Dr. Boros László egy felelősséget nem vállaló kontár” 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 1. oldal) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „…. Boros egy sufnituningos kontár….” 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 1. oldal) 

 

Varga Boglárka néven író személy: „….Ez az ember a tisztességet hírből sem ismeri.” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 4. oldal) 

 

Horváth Krisztina néven író személy: „… gerinctelen kontár” 

 

(11035/K/140/2020/2. számú Ténytanúsítvány 6. számú melléklet 5. oldal) 

 

Sérelmesnek találom azt is, hogy Horváth Krisztina a korábbi munkahelyem honlapjáról származó, 

szerzői jog védelme alá tartozó fotómat, nevem feltüntetésével együtt szerepelteti azon 

kommentjében, melyben „sufnituningos kontárnak” nevez, aki „nem ad számlát, sem ambuláns 

lapot” és így „felelősséget sem vállal.” 
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A fenti kijelentéssekkel kapcsolatban megjegyezni kívánom továbbá, hogy a jelen beadvány 

benyújtásának napjáig nincs tudomásom róla, illetve nem kaptam semmilyen hatósági értesítést arról, 

hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ a rendelőmet hatóságilag zár alá vonta volna, illetve 

ellenem bármilyen elmarasztaló határozatot bocsátott volna ki, tehát ezen kijelentések minden alapot 

nélkülöznek.  

 

A Btk. 226. § (1) bekezdése értelmében, aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt 

állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt egy évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

(2) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a rágalmazást 

a) aljas indokból vagy célból, 

b) nagy nyilvánosság előtt, vagy 

c) jelentős érdeksérelmet okozva 

követik el. 

 

A Btk. 227. § (1) bekezdése értelmében aki a Btk. 226. §-ban meghatározottakon kívül mással 

szemben 

a) a sértett munkakörének ellátásával, közmegbízatásának teljesítésével vagy közérdekű 

tevékenységével összefüggésben vagy 

b) nagy nyilvánosság előtt 

a becsület csorbítására alkalmas kifejezést használ, vagy egyéb ilyen cselekményt követ el, vétség 

miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

 

Minthogy a fenti közleményeiket Varga Boglárka, Horváth Krisztina, Szabó Csilla és Nagy Zsolt 

néven író személyek az interneten több mint tizenötezer személy számára hozzáférhető módon 

jelentették meg, megállapítható, hogy cselekményüket nagy nyilvánosság előtt követték el, tekintettel 

a Btk. 459. § (1) bekezdésének 22 pontjára is [„22. nagy nyilvánosságon a bűncselekménynek a 

sajtótermék, médiaszolgáltatás, sokszorosítás vagy elektronikus hírközlő hálózaton való közzététel 

útján történő elkövetését is érteni kell”].  

Fentiek alapján alulírott Dr. Boros László magánvádló, meghatalmazott jogi képviselőm útján  

 

v á d o l o m 

 

Varga Boglárka, Horváth Krisztina és Nagy Zsolt néven író személyeket a Btk. 226. § (2) bekezdés 

b.) pontjába ütköző rágalmazás vétségével, valamint a Btk. 227. § (1) bekezdés a) és b) pontjába 

ütköző becsületsértés vétségével, valamint Szabó Csilla néven író személyt a Btk. 226. § (2) 

bekezdés b) pontjába ütköző rágalmazás vétségével. 

 

Kérem, hogy a T. Bíróság a Varga Boglárka, Horváth Krisztina és Nagy Zsolt néven író személy 

elkövetők részére halmazati büntetést szabjon ki. Kérem, hogy a T. Bíróság a büntetés kiszabásánál 

legyen szíves figyelembe venni súlyosító körülményként a folytatólagos, ismétlődő jellegű, kitartó, 

fondorlatos, gátlástalan elkövetési módot, melynek egyértelmű célja a sértett nagy nyilvánosság 

előtti lejáratása. Legyen szíves a T. Bíróság figyelembe venni azt, hogy a bűncselekmények a 

szakmai reputációmban nagyon komoly károkat okoztak. 
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A T. Bíróság továbbá legyen szíves figyelembe venni a hasonló jellegű bűncselekmények 

elszaporodottságát is. 

 

Kérem, hogy a T. Bíróság a büntető eljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 766. § (1) 

bekezdésének c) pontja alapján nyomozást elrendelni szíveskedjen, annak felderítésére, hogy a 

ténytanúsítványban Varga Boglárka, Horváth Krisztina, Nagy Zsolt és Szabó Csilla nevű 

facebook közösségi profilokhoz kapcsolható személyek kilétének felderítésére tekintettel arra, hogy a 

feljelentettek kiléte a becsatolt bizonyíték alapján nem állapítható meg. 

 

Figyelemmel arra, hogy a jelen beadványban megjelölt, bűncselekmény gyanúját felvető 

közleményeket a rendelőmben (1027 Budapest, Margit körút 8-10. 2. em. 12. a. szám) ismertem 

meg, így az elkövetés helyeként a fenti címet jelölöm meg, amely alapján a Be. 21. § (1) bekezdése 

alapján a T. Bíróság illetékességét az elkövetés helyére alapítom. 

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében 10.000,-Ft illetéket az 

elektronikus beadvány érkeztetését követően átutalással lerovok. 

 

Kelt: Budapest, 2020. 02. 25. 

 

Tisztelettel: 

Dr. Boros László magánvádló  

jogi képv.: 

 

 

Mellékletek: 

1. Ügyvédi meghatalmazás 

2. 11035/K/140/2020/2. számú tény tanúsítvány másolata 

3. A Szigetszentmiklósi Járásbíróság által kibocsátott lajstromozási értesítő, illetve 

22.Bpk.403/2019/7. számú tárgyalási jegyzőkönyv  

 

 


