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BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.78/2017 

Cs. J.+5 fő A jövedéki adózásról szóló 

törvényben előírt hatósági 

engedély nélkül jövedéki 

termék előállításával a költ-

ségvetésnek különösen je-

lentős vagyoni hátrányt oko-

zó költségvetési csalás bűn-

tette 

2018. 09. 19. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

Az I. r. vádlott és vádlott-társai, illetve az eljárás során idáig azonosítatlan, részben 

külföldi illetőségű személyek hatósági engedély nélküli cigarettagyártás 

szervezésébe fogtak, amely illegális tevékenységet Magyarországon, Szigethalom és 

Tököl területén, a célnak megfelelő telephelyeken és raktárépületekben folytatták. 

Az ipari mennyiségben előállításra kerülő cigaretta legyártására alkalmas gépek, 

berendezések és alapanyagok elhelyezésére, majd az engedély nélküli gyártásra, 

valamit a legyártott cigaretták és papírdobozok további tárolására 2016 márciusa-

áprilisa előtt, az ismeretlen személyazonosságú szervezők külföldről, elsősorban a 

Moldáv Köztársaságból és Romániából toboroztak munkásokat. A cigarettagyártást 

reggel 5-6 órától este 9 óráig végezték. A vádlottak tisztában voltak azzal, hogy nem 

szabályszerű munkavégzés keretében végzik tevékenységüket.  

  

A Szigetszentmiklósi Rendőrkapitányság járőrei 2016. április 13. napján a 

szigethalmi telephelyen tartott ellenőrzés során tetten érték II., III., IV., V., VI., r. 

vádlottakat. A rendőri intézkedés során 1.207.399.760 forint, 2016. április 20. 

napján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság 

pénzügyi nyomozói a Tököli Repülőtéren további 2.164.395.660 forint értékben 

foglaltak le cigarettát, vágott dohányt. A hatósági intézkedések keretében összesen: 

120.421.265 szál cigarettát koboztak el. Az I. rendű vádlott tehergépjárművet is 

biztosított a cigarettagyártás folyamatához és a gyártási hulladék elszállításához. A 

tettenérése során a gépjármű rakterében 26 zsák, összesen 534,2 kg 

dohánytörmeléket találtak nála.  

 

 

Megjegyzés: Az ítélethirdetést 2018. 11. 21. napjára napolta a 

bíróság 

 



 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 508. tárgyalóterem 

Ügyszám  

21.B.91/2017 

K. G. Fegyveresen, jelentős értékre 

elkövetett rablás bűntette 

2018. 09. 19. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlottat már a jelen vádban foglalt cselekmény elkövetését megelőzően 

foglalkoztatta a gondolat, hogy a felhalmozódott pénztartozásai miatt rablás útján 

kísérel meg pénzt szerezni. A vádlott 2013. június 24-én az éjszakai órákban 

Budapesten a VIII. kerületben parkoló Opel típusú személygépkocsiról leszedte a 

rendszámot, majd két nap múlva, egy, a környéken lévő ajándékboltban vett egy 

ránézésre lőfegyvernek tűnő, ám ténylegesen műanyagból készült, fekete színű 

fegyver alakú öngyújtót és még aznap elindult Gyálra a rablást végrehajtani. 2013. 

június 26-án leparkolt a kicserélt rendszámtáblájú autójával és körülbelül 15 óra 

20 perckor a fején baseball sapkával bement az ékszerüzletbe. A pult mögött 

tartózkodó alkalmazottakat a lőfegyvernek tűnő tárggyal megfenyegette és az 

üzletben lévő arany nyakláncok átadására szólította fel őket. Az egyik eladó 

összesen 6.577.540,- Ft értékű aranyékszert adott át a vádlottnak, aki ezeket a 

magával hozott sporttáskába pakolta. Közben a működésbe hozott riasztó 

hangjára a vádlott sietősen távozott, de egy az eseményeket észlelő, utcán 

tartózkodó személy megpróbálta a vádlottat feltartóztatni, sikertelenül, aki 

elmenekült. A vádlott a bűncselekményből származó ékszereket később 

Budapesten különböző zálogházakban, illetve törtaranyfelvásárló helyeken 

értékesítette, majd az így kapott készpénzt felélte. A vádlott által a 

bűncselekménnyel az ékszerüzlet tulajdonosának, a sértettnek okozott kár az 

eljárás során nem térült meg. 

 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés, majd még aznap tárgyalásba átfordulás is 

várható 

 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2018. 09. 20. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.3/2018 

K. B. + 3 fő Az Európai Unió intézmé-

nyei elleni kémkedés bűn-

tette és más bűncselek-

mények 

 

2018. 09. 20. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

I. 

A vádlottak közül az I. rendű vádlott az egyik magyar parlamenti párt tagjaként, 

2010. május 14-től európai parlamenti képviselőként az Európai Unió különböző 

feladatait ellátó bizottságaiban vállalt szerepet. 2010-től több alkalommal 

találkozott és rendszeres, folyamatos, kapcsolatot tartott fenn az O. F. K. H.  

Szolgálat hivatásos állományába tartozó orosz hírszerző tiszttel.  A találkozókon 

az orosz hírszerző tiszt az Európai Unió külpolitikájával és gazdaságpolitikájával 

összefüggő információkra vonatkozó hírigényt fogalmazott meg, így az Európai 

Unió külpolitikájával és gazdaságpolitikájával kapcsolatban keletkezett adatok 

megszerzését és átadását kérte az I. r. vádlottól.  

Az I. r. vádlott a 2012. októbere és a 2014. februárja között létrejött találkozók 

alkalmával, többek között az Oroszországot érintő, az Európai Közösségekre 

kihatással lévő energetikai tárgyalások  részleteiről, ártárgyalási stratégiákról, a 

világ legnagyobb földgázkitermelő cégével kapcsolatos uniós vizsgálatok 

hátteréről, Moldávia uniós csatlakozásának folyamatáról, az Európai Unió és 

Ukrajna, Belorusszia kapcsolatáról, valamint a „Déli Áramlattal” kapcsolatos 

uniós álláspontról, az európai bankrendszer jövője vonatkozásában keletkezett 

adatok megszerzéséről, átadásáról és a 2014-ben esedékes Európai Parlamenti 

választásokról, az Oroszországi Föderáció vonatkozásában felmerült Európai 

Unió vízummentességi kérdéseiről, valamint a következő Európai Uniós 

csúcstalálkozóról adott át adatokat az orosz hírszerző tisztnek. 

Több más megbeszélést követően, a Magyarországról távozó orosz hírszerző 

tiszt 2013. novemberében bemutatta utódját az I. rendű vádlottnak, aki fent 

végzett tevékenysége folytatásának keretében 2014. február 16-án, újabb 

személyes megbeszélést követően, informálta immár az újonnan megismert 
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orosz hírszerzőt a moszkvai útjáról, az Európai Unió aktualitásairól, a 

magyarországi belpolitikai helyzetről, a választásokról, valamint a paksi 

atomerőmű bővítéséről.   

Az I. rendű vádlott tevékenységével aktívan segítette az orosz hírszerzés 

munkáját. A tevékenység végső célja az volt, hogy az Oroszországi Föderáció 

érdekében az Európai Parlamenten belül egy erős háttérbázissal rendelkező 

nyíltan EU ellenes tábort hozzanak létre, amelynek egyetlen feladata, hogy 

belülről bomlassza az Európai Közösségek intézményeinek munkáját és az orosz 

érdekeket helyezze előtérbe. 

 

II. 

A képviselői gyakornokokra vonatkozó gyakornoki szabályzat szerint az EU 

Parlament képviselői szakmai gyakorlatot biztosíthatnak a brüsszeli és 

strasbourgi plenáris ülések idején, vagy a megválasztásuk szerinti országban 

végzett képviselői tevékenységeik során. Az I. r. vádlott, mint európai parlamenti 

képviselő, azért, hogy az EU Parlament illetékes szolgálatának döntésre jogosult 

személyét megtévessze és a vele kapcsolatban álló személyeknek az EU 

Parlament költségvetéséből származó anyagi előnyt juttasson 2012. évben, 

valamint 2013. évben valótlan tartalmú gyakornoki megállapodásokat írt alá a II. 

r., a III. r., valamint a IV. rendű vádlottakkal. 

A gyakornoki megállapodások valamennyi vádlott esetében valótlanul 

tartalmazták, hogy a felek szakmai gyakorlat teljesítésére irányuló jogviszonyt 

hoztak létre, a szakmai gyakorlat teljesítésére főállásban, az EU Parlament 

brüsszeli munkahelyszínén kerül sor, valamint azt, hogy a gyakornokok a 

szakmai gyakorlat teljesítésének ideje alatt a megállapodásokban 

meghatározott brüsszeli lakcímen tartózkodnak, amely az I. rendű vádlott 

brüsszeli lakcímével volt azonos. 

Valójában az I. rendű vádlottnak már a gyakornoki megállapodások aláírásakor 

sem állt szándékában gyakornokként foglalkoztatnia a vádlottakat, mellyel a II., 

III., IV. rendű vádlottak is tisztában voltak. Az I. rendű vádlott, a vádlottak által 

aláírt gyakornoki megállapodásokat az EU Parlament illetékes hivatalához 

benyújtotta, amelyek alapján az, az ösztöndíjakat a megállapodásokban 

megnevezett személyek bankszámlájára utalta havonta. Az I. rendű vádlott 

magatartásával a Parlament költségvetésének összesen 6.173.119 forint vagyoni 

hátrányt okozott. 

  

Megjegyzés: A tárgyaláson a vádlottak kihallgatása és az okirati 

bizonyítékok ismertetése várható 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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2018. 09. 21. 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. tárgyalóterem 

Ügyszám  

6.B.96/2016 

K. K.+12 fő Előnyért hatáskörét túllépve 

elkövetett hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette és más 

bűncselekmények 

2018. 09. 21. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

Az I. és a II. r. vádlott a vád szerinti időszakban a Pest Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelősége főosztály alosztályán járműfelügyeleti és jármű vizsga 

ellenőri munkakörben dolgoztak. Munkakörükhöz tartozott a gépjárműfenntartó 

tevékenységet végző szervezetek dologi és személyi feltételeinek vizsgálata, 

szabálytalanság esetén szabálysértési eljárás, tevékenység felfüggesztésének, vagy 

megtiltásának kezdeményezése, átfogó közös ellenőrzési akciók szervezése, a 

környezetvédelmi felülvizsgálói, alkatrész-forgalmazási és gyártó tevékenység, 

valamint a vizsgáló állomások és vizsgabiztosok tevékenységének ellenőrzése, 

illetőleg eseti jelleggel jármű műszaki vizsgabiztosi, vagy műszaki ügyintézői feladat 

ellátása. 

 

A szigetszentmiklósi telephelyről jártak ki az illetékességi területükhöz tartozó 

műszaki vizsga állomások, alkatrész kereskedések ellenőrzésére. Az I. és II. r. 

vádlottakkal munkakapcsolatban állt III. r. vádlott, aki 2011.április 14. napjától 

műszaki vizsgabiztosként dolgozott a nevezett telephelyen. Feladata elsősorban a 

közúti járművek forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálatának, 

egyes járművek minősítő vizsgálatának elvégzése, az egyedi forgalomba helyezési 

és honosítási eljárások lefolytatása volt. A IV. r. vádlott egy cég ügyintézőjeként napi 

rendeszereséggel kapcsolatba került az I. r. vádlottal.   

 

2014 májusától a vizsgaállomáson mintegy 40 db személygépkocsi és 20 db 

tehergépkocsi műszaki vizsgálatára volt lehetőség. A vizsgáztatásra bejelentkező 

ügyfeleket az állomáson kialakult gyakorlat szerint előjegyzési ívre vezették fel, majd 

az állomás vezetője, helyettese határozta meg az állomás fogadókapacitására és a 

bejelentkezők számára figyelemmel a vizsgálat időpontját, illetőleg kizárólag ők 

voltak azok, akik engedélyt adtak az íven nem szereplő járművek vizsgálatára. Mivel 

a bejelentkezéstől számítottan akár több nap is eltelhetett a vizsgáztatásig, ezért az 

előjegyzési ívre I. r. és II. r. vádlottak a hatáskörüket túllépve, az előjegyzési 

szabályokat megszegve előre, az ügyfél által kért időpontra vizsgát jegyeztettek be 

és az így beírt időpontokon ellenérték fejében ismerőseik által hozott járművek 

vizsgáztatását intéztették a többi vádlottal. A vádlottak 5 és 8 ezer forint közötti 



pénzösszegeket fogadtak el és továbbítottak egymás között. Volt olyan eset, amikor 

környezetvédelmi szempontból, de olyan is, amikor annak ellenére, hogy a gépkocsi 

a műszaki vizsgálat követelményeinek nem felelt meg, mégis közúti forgalomra 

alkalmas minősítést kapott. 

 

 

Megjegyzés: Az ítélethirdetés elmarad, tanúk kihallgatásával 

folytatódik az eljárás 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

15.B.18/2018 

B. P. Különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására 

fogyatékosságánál fogva kor-

látozottan képes személy sé-

relmére elkövetett ember-

ölés bűntette 

 

2018. 09. 21. 

 

8.30  

 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott a vádbeli időszakban alkalmi munkákból élő, szeszesitalt és 

kábítószert is fogyasztó, büntetett előéletű, agresszív, kötekedő személyiségű 

férfi volt. A sértett számos sorsszerű megbetegedésben szenvedő, agyi infarktus 

utáni, figyelmi, emlékezeti- és beszédzavarral, valamint szédülékenységgel 

küzdő, nehezen élő férfi volt. A fizikai erőkifejtésében és mozgásában is 

korlátozott sértett a betegségeire rendszeresen gyógyszert szedett, szeszes italt 

nem fogyasztott és más káros szenvedélye sem volt.  

 

A vádlott az ügy sértettjével annak ingatlanában, albérletben lakott, napi 1000 

forintot fizetett a sértettnek szobahasználatért és a megállapodás értelmében 

élelmiszerrel látta el a sértettet. A vádlott napközben keveset tartózkodott 

otthon, az együttélés alatt azonban előfordultak veszekedések. 
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http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/


2016. szeptember 2-án a vádlott munka után ittasan megjelent testvérénél, 

majd szóváltást követően testvérét és annak fiát is megütötte. A dulakodás után 

a vádlott elment a munkaadójához, ahonnan fejszével és benzineskannával tért 

vissza rokonához és öléssel, illetve az ingatlan felgyújtásával fenyegetőzött, 

később a helyszínről eltávozott. A helyi kocsmába ment inni, innen pedig a 

vasútállomásra, ahol szintén kötözködött, verekedett a forgalom irányítóval és 

az ott tartózkodókkal. Esti időpontban a hatósági intézkedést követően egy 

ismerőse kísérte haza a sértettel közös lakhelyükre. Ekkor a vádlott a sértett 

lakrészébe ment és az ágyban fekvő férfit többször fejen, nyakon, arcon ütötte. 

A sértett lekerült a földre, ahol a vádlott legalább kétszer a sértett fejét a 

padlózatba verte, majd a deréktáját, hátát megtaposta. A sértett halálát a 15-20 

rendbeli brutális bántalmazás okozta. A vádlott ezek után kábítószer hatása 

alatt átment munkaadójához és elmondta, hogy megölte a sértettet. A 

munkaadó értesítette a rendőrséget.   

 

Megjegyzés: A tárgyalás szakértők meghallgatásával és 

tanúkihallgatással folytatódik 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 
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