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A vádirat szerint röviden: a vádlottak közül az elsőrendű vádlott a 

vádbeli cselekmények idején egy pécsi egyesület önálló képviseletre 

jogosult elnöke volt, a szervezet bankszámlája feletti rendelkezési 

jog egyedül illette meg. Az egyesület tevékenységi körébe a 

művészet és a tudomány értékeinek közvetítése, kiállítások, 

szimpóziumok, alkotótáborok szervezése, művészeti alkotások 

létrehozása, könyvek, időszakos kiadványok kiadása, 

tehetségkutatás tartozott. Az alapszabályban foglaltak szerint az 

egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet is folytathatott.  

 

Az egyesület 2018. és 2020. közötti időszakban együttműködési 

megállapodást kötött egy nonprofit Kft-vel. Az egyesület a 2018. 

február 27. napján kelt megállapodás alapján 670.000.,- Ft, a 2018. 

július 2. napján kelt megállapodás szerint 1.005.000,- Ft, a 2019. 

január 3. napján kelt megállapodás szerint 2.700.000,- Ft, a 2020. 

február 24. napján kelt megállapodás szerint ugyancsak 2.700.000,- 

Ft támogatásban részesült a nonprofit Kft-től, melyet a közterületi 

munkákkal kapcsolatos működési költségekre, tevékenysége 

fejlesztésére és együttesen kijelölt programokban megjelölt célok 

megvalósítására fordíthatta.  

 

A nonprofit Kft-vel kötött megállapodás tette lehetővé, hogy az 

egyesület megfeleljen a büntetések, az intézkedések, egyes 

kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról 

szóló, valamint szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a 

szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényekben foglalt 

feltételeknek, és kijelölhető foglalkoztató legyen a közérdekű munka 

végrehajtása során.  

 

Az egyesület, mint kijelölhető foglalkoztató tevékenysége 

ellátásához a nonprofit Kft-től a fentiek szerint részletezett pénzbeli 

támogatásban részesült. A megállapodás alapján vagyoni helyzetére 

kiható bevételhez jutott, ezen jogviszony alapján kifejtett 

tevékenysége ezért gazdálkodó tevékenységnek minősül.  

 



Az elsőrendű vádlott az egyesület vezetőjeként igazolta a Baranya 

Megyei Kormányhivatal felé a ledolgozott óraszámot. A 

munkavégzéssel összefüggő adminisztratív teendők ellátásában 

segítségére volt élettársa, a másodrendű vádlott. Ennek során több 

alkalommal előfordult, hogy a jelentléti ívet az elsőrendű vádlott 

távollétében előtte írták alá, illetve arra ő írta be a ledolgozott 

óraszámot.  

 

Az elsőrendű vádlott, mint az egyesület önálló képviseletre jogosult 

elnöke rendszeres haszonszerzés céljából 2018. december és 2020. 

áprilisa közötti időben pénzért, saját részére végeztetett munkáért, 

szeszesitalért, illatszer ígéretéért ténylegesen el nem végzett 

közérdekű munkát igazolt le a nyilvántartólapon, majd azok egy 

részét a Baranya Megyei Kormányhivatal felé továbbította. 

 

Az ügyészség az elsőrendű vádlottat 24 rendbeli, önálló 

intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett 

vesztegetés elfogadásának bűntettével, 15 rendbeli közokirat-

hamisítás bűntettével, a másodrendű vádlottat 2 rendbeli önálló 

intézkedésre jogosult személy által, üzletszerűen elkövetett 

vesztegetés elfogadásának bűntettével, mint bűnsegédet vádolja, 

míg további 20 vádlottal szemben vesztegetés bűntette és közokirat-

hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot. 

 

A bíróság folytatja a tárgyalást.  

 

A korábbi előkészítő üléseken a bíróság az eljárást több vádlott 

vonatkozásában már befejezte.  

 

Információ: Dr. Dezső Lili 

sajtótitkár 

+36-30-541-6666 

DezsoL@birosag.hu  
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A vadirat szerint röviden: A büntető ügy sértettje rendkívül jó 

körülmények között élt, vagyonát korábban a vállalkozásaiból 

alapozta meg, több ingatlannal és folyószámláin nagy összegű 

pénzeszközzel, valamint értékpapírokkal rendelkezett. A 
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bűncselekmény elkövetésének időpontjában megtakarításaiból és 

azok hozamaiból élt. A sértett tulajdonát képezte több vállalkozás, 

melyek cégek lakóépületek tervezésével, ingatlanok adásvételével, 

élelmiszerek gyártásával foglalkoztak. Tulajdonát több nagyértékű 

személygépkocsi, valamint jacht is képezte, befektetési számláin 

több száz millió forint volt. A sértett élettársa elhunyt, elvesztését a 

sértett nem tudta feldolgozni, nagy mennyiségű szeszes italt 

fogyasztott rendszeresen, többször került ittas állapotba.  

Ezt kihasználva budapesti villájában – lakó és tartózkodási helyén – 

bűnözői csoportok és velük együtt prostituáltak is rendszeresen 

megjelentek, akik a sértett bankkártyájának felhasználásával 

jelentős összegekre tettek szert. 

A sértett életmódja, továbbá a nála rendszeresen megjelenő és 

tartózkodó személyek életvitele miatt nagyon sok esetben 

foganatosítottak rendőri ellenőrzést a lakóhelyén. A sértett 

kórházban is feküdt, ahol alkohol okozta pszichotikus zavarok miatt 

kezelték. 

 

Az elsőrendű és a másodrendű vádlottak 2020 tavaszán költöztek be 

a sértett villájába, több más személlyel együtt. A vádlottak 

megállapodtak abban, hogy kihasználva a sértett labilis állapotát, 

megszerzik a tulajdonát képező vagyoni javakat, majd ezt követően 

a sértettől megszabadulnak, életét kioltják. Ennek megvalósítása 

érdekében a vádlottak – folyamatosan – egészen a sértett haláláig a 

korábban a szakorvos által a sértettnek felírt gyógyszereket, továbbá 

fel nem írt gyógyszereket kávédarálón ledarálták, azt hűtött 

poharakba helyezték, majd alkoholos itallal, rendszerint sörrel 

felhígítva a sértettnek adták, aki azt elfogyasztotta. A sértett a 

vádlottak tudta és beleegyezése nélkül ügyeit már nem intézhette 

egyedül, ha valahova mennie kellett, úgy a vádlottak vagy a 

társaságukban levő más személyek is kísérték. A gyógyszerezés és a 

rendszeres, nagymértékű alkoholfogyasztás hatására a sértett 

sokszor énidegen magatartást tanúsított. Az adott gyógyszerek 

orvosi javaslat és ellenőrzés nélküli adagolása önmagában is, de 

különösen etil-alkohol tartalmú itallal együtt történő fogyasztása 

potenciálisan veszélyeztette a sértett életét. 

 

A vádlottak társaságában lévő személyek a vádlottak szándékáról 

nem tudtak. 

 

2020. június 26-án a vádlottak a sértettet a sértett tulajdonában lévő 

kastélyépületbe vitték. Ezzel az volt a céljuk, hogy a külvilágtól szinte 

teljesen elszigetelt sértett gondnoksággal kapcsolatos ügyeit 

személyesen ne tudja intézni. Itt tovább folytatták a sértett 

kontrollálatlan gyógyszerezését. A sértett 2020. augusztus 10-re 

idézést kapott egy budapesti kormányhivatalhoz, majd a 



rendőrségre, mely idézésekre meg kellett volna jelennie. Ezt a 

vádlottak mindenképpen meg akarták akadályozni, nehogy a sértett 

rájuk terhelő vallomásokat tegyen. Korábbi elhatározásuknak 

megfelelően döntöttek arról, hogy a sértettet megölik. 

 

2020. augusztus 8-án, az esti órákban a másodrendű vádlott a 

sértett tartózkodási helyén, a kastélyban égésgyorsító anyagot 

locsolt szét, azt begyújtotta, majd az épület bejárai ajtaján lévő riglit 

dróttal bezárta. A sértett ekkor a fürdőszobába bezárkózva kért 

segítséget, és a birtokon tartózkodó harmadik személy értesítette a 

tűzoltókat, akik a sértettet kiszabadították a bejárati ajtó 

szétfűrészelését követően. A sértettet kórházba szállították, de 

sérülése nem keletkezett. 

 

A vádlottak nem tettek le a sértett megöléséről. Az elsőrendű vádlott 

– a gyanút magukról elterelendő - Budapestre utazott, meghagyva a 

másodrendű vádlottnak, hogy tervüket vigye véghez. 2020. 

augusztus 9-ről 10-re virradó éjszaka a másodrendű vádlott a 

sértettet a szobájában megfojtotta, ezt követően az ingatlanban 

égésgyorsító anyagot locsolt szét nagy mennyiségben és azt 

meggyújtotta, majd elhagyta az épületet. A másodrendű vádlott 

ezután a szállására sietett azt a látszatot keltve, hogy ott aludt, és az 

ott tartózkodó másik férfit riasztotta azzal, hogy észlelte lángokban 

áll az épület. A katasztrófavédelem munkatársai a helyszínre 

hajnalban érkeztek meg, az oltást ekkor megkezdték, eközben 

megtalálták a sértett elszenesedett holttestét. 

 

A bíróság előkészítő ülést tart az ügyben. 

 

 

Információ: Dr. Barkaszi Attila 

sajtószóvivő 

+36-30-990-4247 

barkaszia@birosag.hu  
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A vádirat szerint röviden: A vádlott betegápoló-gondozó végzettségű. A 

sértett nő, férjének, folyamatosan gondozásra szoruló idős édesanyja 

gondozására foglalkoztatta a vádlottat 2021. szeptember 21. napjától. A 

vádlott alkalmazása az idős, gondozásra szorult asszony haláláig tartott. 
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A vádlott e munkavégzése során, a sértettel folytatott beszélgetései 

alkalmával ismerte fel, hogy az idős asszony ápolása a sértett számára 

különös lelki és fizikai terhet jelent, ezért 2021. október 11-én a sértettet 

tévedésbe ejtve közölte vele, hogy olyan, általa meg nem nevezett 

hatóanyag-tartalmú, ismerőse által készített gyógyszert szerez, mely az 

idős, gondozásra szoruló asszony elhalálozását elősegítheti, azt 

meggyorsíthatja. A sértett hozzájárult ahhoz, hogy az idős asszonynak 

adagolni kezdjék a vádlott által említett, halált siettető készítményt. 

 

A vádlott azt állította a sértettnek, hogy e készítményt eredményesen 

használták külföldön, és a sértettnek megmutatott zöld színű, bűzös szagú 

tablettákból 2021. október 12-től kezdődően napi rendszerességgel adott 

egy-egy szemet. Az idős asszonyt előbb hasmenés gyötörte, majd 2021. 

október 18-tól fel sem tudott kelni az ágyból és 2021. október 21-én – a 

halál sorszerű, természetes bekövetkeztével - elhunyt. 

 

A sértett bizalmába férkőzött vádlott a mérgezés látszatát keltve 2021. 

október 1. és október 20. napjai között hangfelvételeken rögzítette a 

sértettel folytatott, a gondozott idős asszony állapotát, gyógyszerezését 

érintő beszélgetéseit, melyről a sértett nem rendelkezett tudomással. Az 

idős asszony halálát követően 2021. október 22. napján a vádlott – a 

hangfelvételekre hivatkozással – találkozót beszélt meg a sértettel , 

melynek során azzal fenyegette meg, ha nem fizet neki 3.000.000 forintot, 

az általa készített hangfelvételeket nyilvánosságra hozza, mások is 

megtudják, hogy a sértett az idős asszony halálának sürgetését kérte. 

 

A sértettben a vádlott fenyegetése félelmet keltett, ezért még ezen a napon 

feljelentést tett a rendőrségen. Ezt követően a sértett segítségével, a 

nyomozó hatóság a vádlottat intézkedés alá vonta. 

 

Az ügyben a bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a tárgyalást. 
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