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Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország Alaptörvénye 7 . cikk (1) bekezdése, valamint az O ;,szággyűlésről szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli kérdést kívánok intézni a legfőbb
ügyészhez

„Mit tesz a Legfőbb Ügyészség, hogy ne maradjon büntetlen a súlyosan kegyeletsértő
módon elkövetett esztergomi csalás és koporsólopás b űncselekménye?”

címmel.

A benyújtott kérdésemre a választ írásban várom !

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr!

Egy roppant felháborító ügyben fordulok Önhöz írásbeli kérdésemmel, amely egyszerr e

erkölcsi és jogi problémákat is felvet . Mivel az Ön feladata a jogszabályok betartatása é s

alkalmazásuk felügyelete, természetesen az ügy jogi aspektusaira koncentrálok, de

meggyőződésem, hogy a helyes jogalkalmazás el kell, hogy vezessen az etikai kérdések

megoldásához, ami jelen esetben az elkövetők megtalálását és felelősségre vonását jelenti .

A sajnálatos eset, amellyel kapcsolatosan írok Önnek, Esztergom belvárosi temet őjében

történt 2010-ben, amikor is az Esztergomi Kegyeleti Kft. közreműködésében eltemették

Párdányi Miklós édesanyját . Párdányi Úr elmondása alapján, a temetés apropóján a cég akkor i

ügyvezető igazgatója, L . Imre felajánlotta a hozzátartozóknak, hogy „rendet tesznek” a

kriptában, mert enélkül a következő temetést már valószínűleg nem engedélyezi a tisztiorvos .

Ez a családnak — a temetés költségein felül — 220 ezer forintjába került . Errő l átvételi



elismervény is készült . A „rendbe tételből” aztán az lett, hogy a család döbbenetére a kript a

alsó szintjét a koporsóból kivett holttest felett lebetonozták, holott erre nem kértek, és nem i s

kaptak felhatalmazást a cég munkatársai . Négy évvel később, mikor a Kegyeleti Kft . élére új

ügyvezető került, egy volt temetői alkalmazott jegyzőkönyvbe mondta, hogy a korábbi

ügyvezető utasítására egy kriptás temetési szertartást követ ően a temető i munkások kivették

az elhunytat a koporsóból, a földre helyezték, majd a koporsót felhozták, és továb b

értékesítették. A kriptát ezt követően körbebetonozták, hogy a fedlapot se lehessen roncsolás

nélkül elmozdítani .

Az új ügyvezető értesítette a Párdányi családot a jegyz őkönyvről, akiknek valódi kálváriáj a

ekkor kezdődött el, hiszen ekkor döbbentek rá, hogy micsoda mélységesen kegyeletsértő
cselekményt követtek el szeretett hozzátartozójukkal szemben . Hosszas, már-már

végeláthatatlannak tűnő levelezésbe kezdtek a rendőrséggel, ügyészséggel. Már a

büntetőeljárás megindíttatása is nehezen ment, de ezt még sikerült elérnie a családnak . Ezt

követően csalódottan vették kézhez az Esztergomi Járási Ügyészség 2015 . november 19-é n

meghozott B .1056/2014/14-I. számú határozatát, amelyben koporsólopás és csalás

bűncselekmények vonatkozásában elévülés miatt megszüntették az eljárást .

A Párdányi család természetesen panasszal él a nyomozás megszüntetése ellen .

Panaszbeadványukban nyomatékosan hangsúlyozták, hogy a bűncselekmény nem egyszer ű
kis értékű koporsólopás volt, hanem az ügyvezető igazgató elhatározása és utasítása alapján,

bűnszövetségben elkövetett csalás gyanúját vetik fel az események . A kirajzolódott

tényállásból megállapítható, hogy a kripta „rendbe tételére” vonatkozó ajánlat nem volt más ,

mint a család megtévesztése, és a kitervelt koporsólopás elleplezése . Ezzel egyúttal jelentős

vagyoni és nem vagyoni kárt is okoztak a családnak, hiszen kifizettették a „rendbe tétel”

költségeit, amire nem lett volna szükség, ráadásul ennek leple alatt került kilopásra a koporsó ,

az újratemetés és helyreállítás később felmerült költségeiről nem is beszélve. A nem vagyoni

kárt pedig nem kell részletezni, hiszen a családod jóvátehetetlen lelki sérülés érte, amikor

rádöbbentett, hogy szeretett hozzátartozójuk a koporsóból kivéve és lebetonozva kerül t

elhelyezésre a kriptában . Egyértelmű, hogy az elkövetők egymás tevékenységéről és céljáró l

tudva cselekedtek, csupán a családi kripta mázsányi súlyú fedlapjának elmozdításához több

ember kellett, a 3 méter mélyen elhelyezett koporsóból a holttest kivételér ől, a koporsó

felhozásáról, megtisztításáról és tovább értékesítéséről nem is beszélve.



Az Esztergomi Járási Ügyészség határozatának számomra legmegdöbbentőbb része, amikor a

fent kifejtett csalás bűncselekményét a temetési számla 2010. február 23-án történt
kifizetésével befejezettnek tekintik . A „rendbe tételre” kicsalt összegnek a családtól val ó

átvételének dátuma 2010. március 3-a és március 14-e volt. Ez teljességgel jog és iratellenes

jogértelmezés, hiszen az, amit a Párdányi családdal elkövettek, iskola példája a csalásnak ,

mint állapot bűncselekménynek. Ebben az esetben a csalással a Párdányi családot

szándékosan tévedésbe ejtették, majd tévedésben tartották, és ezzel jelentős kárt is okoztak
nekik. Ebben az esetben az elévülést, hiszen tipikus állapot bűncselekménnyel állunk

szemben, attól a pillanattól kell számítani, amikor a család rádöbbent, hogy becsapták őket ,

vagyis a „tévedésben tartásuk” már nem állt fenn . Ebben az esetben pedig Párdányi családdal
szemben elkövetett csalás bűncselekménye nem évült el, és a büntetőeljárás folytatására
kellene, hogy sor kerüljön .

Sajnos a benyújtott panaszt a Komárom-Esztergom Megyei F őügyészség a NF.1010/2014/5 .

számú határozatával elutasította, fenntartva gyakorlatilag a járási ügyészség érvrendszerét . A
legmegdöbbentőbb, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség határozatából arra

lehet következtetni, hogy az elévülési szabályok megfelel ő alkalmazása esetén gyanúsításra ,
és a vádelemelésre is sor kerülhetett volna.

Idéznék egy részt Önnek a Komárom-Esztergom Megyei F őügyészség határozatából :

L. Imre kihallgatására valóban nem kerül sor, ennek oka azonban az, hogy bár a

nyomozás során mindvégig arra lehetett gyanakodni, hogy a bűncselekménye k

elkövetésében ő maga is részt vett, vagy azokra utasítást adott, az ilyen személy t

tanúként nem lehet kihallgatni a büntetőeljárásról szóló törvény értelmében,

gyanúsítottként pedig azért nem volt erre törvényi lehetőség, mert az egyszerű gyanú

nem erősödött a gyanúsítotti kihallgatáshoz szükséges megalapozott gyanúvá. "

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Kérem, hogy tekintse át a fenti ügy iratait, és válaszoljon az alábbi kérdésekre :

1 .) Megalapozottnak tartja a nyomozóhatóságok munkáját?



2.) Hogyan lehetséges, hogy egy állapot bűncselekményt, mint a Párdányi család

sérelmére elkövetett csalást, a nyomozóhatóság nem akkor tekint befejezettnek ,

amikor a család tévedésben tartása megszűnt, hanem akkor, amikor ezt az állapoto t

előidézték az elkövetők?

3.) A Komárom-Esztergom Megyei F őügyészség határozatából fentebb idézett rész

alapján, Ön szerint, hogyan is .tudott volna a „gyanú megalapozott gyanúvá” erősödni

az ügyben, ha a nyomozást elévülésre hivatkozással, a további részletkérdések

tisztázása előtt lezárták ?

4.) Lehetséges-e, hogy a fenti ügy nyomozása során körvonalazódó, a bűnszövetségi

elkövetést is megalapozni látszó csalás büntetlenül maradjon, az elévülés téve s

megállapítása miatt?

A fenti ügy tisztázásához a Párdányi családdal együtt várom Legfőbb Ügyész Úr megtisztelő
tájékoztatását és válaszait !

10t6 .Ö,t, 22,

Tisztelettel,

dr. Staudt Gábor
Jobbik
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