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2019. 04. 16. és 18. napjain 

 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – Földszint 21. tárgyalóterem 

Ügyszám  

20.B.98/2018 

Cs. A.  Közfeladatot ellátó sze-

mély sérelmére elkövetett 

emberölés bűntette és 

más bűncselekmény  

2019. 04. 16. 

és 

2019. 04. 18. 

 

8.30  

és 

8:30 

 

Az ügy lényege:  

 

I. 

A vádlott 2000-ben történt nyugdíjba vonulásáig rendőrként teljesített 

szolgálatot, ezt követően biztonsági őrként dolgozott különböző 

munkahelyeken. A vádlott feleségével három gyermeket nevelt, a legkisebb 

folyamatos felügyeletet és gondozást igényelt. A házastársak 2002-ben 

házépítéshez deviza alapú kölcsönt vettek fel. A hitelválságot követően a vádlott 

és családja a közös tulajdont képező ingatlan után a megemelkedett törlesztő 

részleteket nem tudta fizetni, ezért 2010-ben Sopronba költözött és megkísérelt 

megállapodni a kölcsönadó bankkal a ház eladásáról és az elszámolásról, ami 

nem járt eredménnyel. 2014-ben a vádlott felesége anyagi okok miatt 

visszaköltözött a Pest megyei házba, ahova később a vádlott is beköltözött, 

belépett a polgárőrségbe és biztonsági őrként helyezkedett el. 2011-ben a 

tartozások miatt végrehajtási eljárás indult a vádlott és felesége ellen, ezen felül 

a végrehajtói iroda ingatlanárverést tűzött ki az ingatlanra. A vádlott 2018. 

május 2-án jelentkezett az inárcsi önkormányzatnál, hogy segítséget kérjen a 

lakhatásuk megoldásával kapcsolatban, illetve ekkor kért segítséget a 

családsegítő szolgálattól is. Az inárcsi kirendeltség családsegítője, a későbbi 

sértett 2013 óta dolgozott ebben a munkakörben. Miután a vádlott felvette vele 

a kapcsolatot, több módon is megpróbált lakhatási lehetőséget szerezni a 

vádlottnak és családjának, segélycsomagot is intézett nekik, azonban nem 

tudott azonnal beköltözhető átmeneti otthont szerezni számukra. A vádlott 

2018. július 10-én bement a polgármesteri hivatalba és magával vitte a 

végrehajtással kapcsolatban rendelkezésére álló dokumentumokat. A 

polgármesteri hivatal szociális ügyintézője telefonon egyeztetett a sértettel, aki 

tájékoztatta a kolléganőt arról, hogy a vádlott és családja csak szeptembertől 

költözhet arra a helyre, amit talált nekik, addig viszont a családnak magának kell 

megoldania a lakhatást. Abban maradtak, hogy a vádlott megpróbál helyet 

találni és másnap bemegy a sértetthez egyeztetni. Aznap délután a vádlott 

felesége közölte férjével, hogy azon a héten el fog költözni a gyerekekkel az 

addig közösen használt ingatlanból a rokonaihoz. A vádlott egész éjjel járkált a 



házban, majd 2018. július 11-én reggel 8 óra körül bement a családsegítői 

irodába a sértetthez, aki egyedül dolgozott az épületben. Az irodahelyiségben 

pontosan meg nem határozható okból szóváltásba keveredtek egymással, majd 

a vádlott elővette a táskájából a kihajtva 23 cm hosszú, fanyelű bicskáját, melyet 

rendszeresen magánál tartott és két alkalommal nyakon szúrta a sértettet, aki 

rövid idő alatt elhunyt. Ezt követően átment a közelben levő polgármesteri 

hivatalba és közölte a hivatal szociális ügyintézőjével, hogy megölt valakit és 

hívja a rendőröket.  A vádlott a helyszínen megvárta a hatóságot. 

II. 

A vádlott abban az időszakban, amikor rendőrként dolgozott, megszerzett 28 

darab (9 mm Luger) és még 4 db (9 mm Makarov) kaliberjelű töltényt, melyek 

lőszernek minősülnek. Ezen lőszereket nyugdíjba vonulása után nem adta le, 

hanem házában, egy elzárt fegyverkazettában tartotta az engedély nélkül 

tartható gáz-riasztófegyver és a hozzá tartozó töltények mellett. A lőszereket a 

2018. július 11. napján tartott házkutatás során megtalálták. A vádlottnak 

lőfegyver és hozzá tartozó lőszerek tartására engedélye nem volt. 

 

Megjegyzés: A 2019. 04. 16-i határnapon a bíróság folytatja a bizonyítási 

eljárást, a 2019. 04. 18-i határnapon perbeszédek és ítélet várható! 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2019. 04. 16. és 24. napjain  

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám  

7.B.53/2017 

T. A. + 4 fő  

 

Tizennyolcadik életévét 

be nem töltött személy 

sérelmére elkövetett kerí-

tés bűntette és más  

bűncselekmények 

 

2019. 04. 16. 

és 

2019. 04. 24. 

8.30  

és 

8:30 

Az ügy lényege:  

 

Az I. r. vádlott és a kiskorú sértett 2015-ben egy közös ismerősükön keresztül 

találkoztak egymással. Az egyébként gyermekotthonban élő – folyamatos szö-

késben lévő – sértett beleszeretett az I. r. vádlottba és az I. r. vádlotthoz és 

annak rokonaihoz költözött Örkénybe. A családban az I. r. és V. r. vádlottak 

féltestvérek, III. r. vádlottal unokatestvérek. A vádlottak annak ellenére, hogy 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
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tudták, hogy a sértett még nem töltötte be a 18. életévét - a sértettet annak 

beleegyezésével - 2015 szeptemberétől Budapesten, az M51-es műút egyik 

benzinkútjához kiállították dolgozni. A sértett a vádlottak felügyelete mellett 

ezt a tevékenységet kb. egy hónapig több helyszínen folytatta, majd az V. r. 

vádlott felvetésére miszerint regisztráljanak egy különböző szexuális szolgálta-

tásokat hirdető Internetes oldalra, beleegyezett, hogy oda meztelen fotóit fel-

töltsék. A sértett a hirdetésre jelentkező személyeknek pénzért szexuális szol-

gáltatást nyújtott az I. r. vádlott lakhelyén. Az I. r. vádlott minden alkalommal 

elvette a sértett keresetét és azt teljes egészében a saját céljaira fordította. I. r. 

vádlott ismerőse II. r. vádlott 2015 októberében a sértettet megtévesztve, arra 

kérte őt, hogy menjen el IV. r. vádlottal annak dorogi házába azzal a céllal, 

hogy megszerezze tőle a pénztárcájában tartott, nagyobb mennyiségű kész-

pénzét. A II. r. vádlott által a lopásra rávett sértett önként távozott IV. r. vádlot-

tal, de valójában, II. r. vádlott – vádlott-társai tudtával - 35 ezer Ft-ért eladta a 

sértettet IV. r. vádlottnak. A sértett, aki IV. r. vádlott lakhelyén szembesült az 

adás-vétellel nem mehetett ki a házból, rendszeresen mezőgazdasági munká-

kat kellett végeznie, IV. r. vádlott megverte és az élettársa tudtával, napi 2-3, 

utolsó alkalommal erőszakkal közösült a sértettel. A sértett apja ebben az idő-

szakban semmit nem tudott a lányáról, ezért a Facebook-on kerestette. Miu-

tán IV. r. vádlott tudomást szerzett erről, a lányt hazaküldte. A sértett a szülei-

vel feljelentést tett a helyi rendőrkapitányságon, ezután visszakerült a nevelő-

otthonba, azonban többször is visszaszökött az I. r. vádlotthoz, ahol a prosti-

túciós tevékenységet a korábbival azonos módon, 2015 november végéig foly-

tatta, majd ezt követően az I. r. vádlott egyik ismerősén keresztül Bécsbe távo-

zott, ahol szintén prostituáltként dolgozott. 

Megjegyzés: Folytatólagos tárgyalás, a 2019. 04. 24-i határnapon nem 

kizárt az ítélethirdetés 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2019. 04. 17. 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK 5. emelet 521. tárgyalóterem 

Ügyszám 

16.B.13/2019 

 

D. G. Pénzmosás bűntette 2019. 04. 17.. 8.30. 

Az ügy lényege:  

 

Egy ez idáig ismeretlen elkövető a 2014. augusztus 22-től terjedő hat nap alatt 

külföldi álláslehetőség valótlan ígéretével keresett meg másokat, és kilenc 
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személyt arra vett rá, hogy az állásközvetítés és a regisztráció díjaként utaljon egy 

3.000 forint és 20.000 forint közötti összeget az általa megjelölt bankszámlára. Az 

elkövetőnek a munkaközvetítés eleve nem állt szándékában, célja a tévedésbe 

ejtett személyek pénzének ellenszolgáltatás nélküli megszerzése volt. 

A sértetteknek utalási helyként megadott lakossági folyószámlát ezen ismeretlen 

személy felkérésére a vádlott nyitotta meg. A csalás sértettjei által átutalt 

összegekből a vádlott az említett időszakban többször 19.000 és 29.000 forint 

közötti készpénzt vett fel a bankszámlájáról, melyeket továbbadott a számlát 

nyittató, vagyon elleni bűncselekményt elkövető ismeretlen személy részére. A 

gyanúsított e tevékenységével egyrészt az alapcselekmény elkövetőjének kilétét 

leplezte, másrészt bűncselekmény elkövetéséből származó pénzt szerzett meg. 

 

Megjegyzés: Előkészítő ülés  

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 

 

 

 

2019. 04. 18. 

 

 

BUDAPEST KÖRNYÉKI TÖRVÉNYSZÉK – 5. 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 

 

2019. 04. 18. 

 

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 

mailto:molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu
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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 

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: Folytatólagos tárgyalás tanúkihallgatással 

 

Információ: Wenk Patrícia 

sajtótitkár  

06 (1) 467-6266 

molnarp@budapestkornyekit.birosag.hu 

sajto_pest@budapestkornyekit.birosag.hu 

https://budapestkornyekitorvenyszek.birosag.hu/ 
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