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2018. 11. 26. - 11. 30. 
 

2018. 11. 26.  

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK földszint 20. 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. 11. 26. 

 

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. 

 

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: Ítélethirdetés várható! 
 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

2018. 11. 26. és 2018. 11. 29. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – V. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.3/2018 

K. B. + 3 fő Az Európai Unió intézmé-

nyei elleni kémkedés bűn-

tette és más bűncselek-

mények 

 

2018. 11. 26. 

és  

2018. 11. 29. 

 

8.30  

és 

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 

mailto:sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu
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személyes megbeszélést követően, informálta immár az újonnan megismert 

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 2018. 11. 26-i határnapon a nem az Európai Unió intézményei 

elleni kémkedéssel vádolt II. és III. r. vádlottak kihallgatása várható. A 

2018. 11. 29-i határnapon tanúbizonyítással folytatódik az eljárás. 

 

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. 11. 27. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám 

15.B.42/2016 

 

K. Zs. + 13 fő  Emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

 

2018. 11. 27. 

          

8.30. 

 

Az ügy lényege:  

 

Az I.-X. r. vádlottak közeli rokonságban állnak egymással. XI. r. M. T. J. 

vádlott 2015. év márciusának környékén egy éjjel DJ-ként dolgozott Vácon 

egy szórakozóhelyen. Ugyanezen időpontban és helyen együtt szórakozott 

az V. r. H. J., a III. r. H. Gy., és a II. r. K.A. vádlottakkal. A XI. r. vádlott a buli 

végén, a hajnali órákban táncolni kezdett, azonban tánc közben az V. r. 

vádlott kihívó viselkedése miatt, rövid szóváltást követően dulakodás alakult 

ki kettejük között. Erre a II. r. K. A. vádlott leköpte és megütötte a XI. r. 

vádlottat. A XI. r. vádlott elégtételt akart venni az ütésért, de III. r. H. Gy. 

vádlott közbelépésével a konfliktus aznap éjjel nem folytatódott. 

 

A XI. r. vádlott 2015. november 1-jén dél körüli időben Vác belterületén 

véletlenszerűen találkozott a II. r. vádlottal, aki a kisboltból jött ki. Amint 

meglátta, eszébe jutott a korábbi sérelme, ezért közepes erővel a jobb 

arcfelén megütötte. Az ütés következtében II. r. vádlott jobb felső 1. és 2. 

fogai meglazultak, azokat később el kellett távolítani. 

 

A XI. r. vádlott tartott II. r. vádlott családjának bosszújától és körbe  

telefonálta családtagjait és barátait, hogy menjenek el hozzá és egy 

esetleges támadás esetén segítsenek neki. A II. r. vádlott a pékségből a 

szüleihez ment, ahol az I. r. K. Zs. vádlott is tartózkodott. Családi körben 

elhatározták, hogy az eset miatt elégtételt vesznek, ezért értesítették a 

család többi tagját és más személyeket, körülbelül 5-10 főt.  

 

I-X. r. vádlottak és ismeretlen társaik ütlegeket (botokat, szerszámokat, 

szerszámnyeleket és vascsöveket) vettek magukhoz, és több 

személygépkocsival elindultak. Menet közben fenyegetően kiabáltak és 

viselkedtek. A két társaság között először szóváltás, majd verekedés alakult 

ki. Az összecsapás során 3-5 lövés dördült el, azonban a nyomozás során 

nem lehetett megállapítani, hogy ki és mivel lőtt.  

 

Megjegyzés: A tárgyaláson perbeszéd várható!  
 



Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

http://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu 

 

 

 

2018. 11. 29. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 4. emelet 401. tárgyalóterem 

Ügyszám 

13.B.42/2018 

 

V. L. Különös visszaesőként 

elkövetett emberölés 

bűntette  

2018. 11. 29. 8.30. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott szabadulását követően ismerkedett meg a pultosként dolgozó sértet-

tel. Rövidesen összeköltöztek, majd többször hosszabb-rövidebb ideig külön is 

éltek. Mindketten rendszeresen fogyasztottak szeszes italt, a sértettet környe-

zete alkoholbetegnek tekintette. Ittas állapotában bárkivel durván, sértő mó-

don tudott viselkedni. A felek között az italozás miatt gyakoriak voltak a vesze-

kedések, melyek többször a tettlegességig fajultak. 2016. szeptember végétől a 

sértett újra együtt lakott a vádlottal. A vádlottban többször felmerült, hogy a 

sértett megcsalta-megcsalja, ez tovább fokozta a kettejük közötti feszültséget. 

2016. október 20-án amikor a vádlott hazatért  a munkából közölte a sértettel, 

hogy tudja, hogy megcsalta. A sértett helyeselt, erre a vádlott arcon ütötte. A 

sértett oldalba rúgta a vádlottat, aki azt észlelte, hogy a sértett kezében egy 

kés van, amit a hasa előtt tartva fenyegetőzik. A sértett és a vádlott ezt követő-

en kölcsönösen bántalmazni kezdték egymást. A dulakodás alkalmával a vád-

lott felületes vágott sérülést szenvedett el. A vádlott a sértettet többször arcon 

ütötte, ököllel és lábbal is bántalmazta, melynek következtében a sértett né-

hány órán belül az életét vesztette. A vádlott a sértettet a házban hagyta, majd 

eltávozott a helyszínről. A vádlott letartóztatásáig ismerőseinél lakott, akiknek 

azt mondta, hogy a sértett dolgozik. A sértett földi maradványait egy hónapra 

rá a lakás tulajdonosa találta meg. 

  

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás orvosszakértői meghallgatással és  

tanúkihallgatással  

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 
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