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L.I.+ 16 fő Költségvetési szerv önálló 

intézkedésre jogosult 

dolgozója által 

bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett 

vesztegetés bűntette 
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Az ügy lényege: 

A Budapesti Katonai Ügyészség vádirata alapján elsőként Kaposváron indult 

bírósági eljárás az ügyben, a Kaposvári Törvényszék 2013 februárjában 

felmentette a vádlottakat. Az első fokú döntést a Fővárosi Ítélőtábla katonai 

tanácsa 2014 februárjában hatályon kívül helyezte és a Debreceni Törvényszéket 

jelölte ki a megismételt eljárás lefolytatására. 

A Budapesti Katonai Ügyészség vádirata szerint hármat kivéve a vádlottak 

mindegyike a Magyar Honvédség kötelékébe tartozott, egyikük a Honvédelmi 

Minisztérium közigazgatási államtitkáraként tevékenykedett, a többiek a 

honvédséghez kapcsolódó különböző katonai szervezeteknél, gazdasági 

társaságoknál töltöttek be vezető pozíciókat. Ezek a szervezetek feleltek például a 

honvédségi rendezvények szervezéséért, a honvédségi ingatlanok 

üzemeltetéséért, eszközök, felszerelések beszerzéséért. Pozíciójuknál fogva ők 

választották ki azokat a vállalkozásokat, akikkel a különböző feladatok ellátására 

szerződtek.  

Az ügyészség 9 vádpontban taglalja az elkövetett bűncselekményeket. A 

kiindulópont 2001, amikor a Magyar Honvédségen belül nagyszabású 

átszervezések indultak el, amelyek átszabták a korábbi szervezetek feladatkörét, 

működését és ezáltal a korábbi kapcsolatrendszert is érintették. A vádirat szerint 

ez indította az I. és a XVI. r. vádlottat arra, hogy - később - a II.r. vádlott (az akkori 

közigazgatási államtitkár) bevonásával mentsék a menthetőt. Tevékenységük 

lényege az volt, hogy egy “visszaosztási rendszert” vezettek be, mely alapján a 

szerződött - polgári - vállalkozások a honvédségi megbízási díjak egy részét 

visszaszolgáltatják. A vádlottak általában a cégek vezetőivel vették fel a 

kapcsolatot és a beszélgetések során közölték velük, hogy mennyi pénzt kérnek 

vissza. Volt, akitől a nettó érték 20 százalékát kérték. Kevesen merték 

visszautasítani a megkeresést. “Jutalékot” kértek az ajándéktárgyak szállítójától, a 

tolmács cégtől, az irodaszerek beszerzőjétől, az autószerelő vállalkozástól, a 

számítógépek beszállítójától, a munkaruhaboltostól, az ingatlanok karbantartóitól. 

Az egyik ilyen üzemeltető például 2002 és 2009 között csak egymaga 64 és fél 

millió forintot adott vissza - áll a vádiratban. Arra is volt precedens, hogy a 

vállalkozót azzal keresték fel, hogy kifogásolják az általa biztosított járművek 

tisztaságát. A találkozón aztán közölték vele, hogy juttassa vissza a szolgáltatás 

értékének 5 százalékát. Volt, amelyiknél úgy biztosították a visszaosztható keretet, 



hogy inkább megemelték a szolgáltatási díjat. Kisebb, 40-50 ezer forintos 

összegektől kezdve egészen a 8 millióig szerepelt tarifa a visszafizetési 

repertoárban. A vádlottak egy olyan pénzügyi keretet is félretettek amiből aztán 

azoknak osztottak pénzt, akik így vagy úgy tudomást szereztek az ügyletekről, vagy 

pozíciójuknál fogva kellett az együttműködésük, ahogyan az ügyészség fogalmaz: 

“veszélyeztették a korrupciós cselekményeket”. Az ügyészség szerint a vádlottak 

mindegyike részben vagy egészben rálátott a bűnszervezet tagjainak 

tevékenységére. 

Megjegyzés: Tárgyalás – folytatódik a vádbeszéd 
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Kitartottság bűntette, 

közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2018.02.22. 08:30 

Az ügy lényege:  

A Püspökladányi Járásbíróság 2017. június 13-án hozott ítéletében kitartottság 

bűntettében és közúti baleset gondatlan okozásának vétségében mondta ki bűnösnek Ö.K. 

vádlottat. Ezért őt halmazati büntetésül 1 év 8 hónap börtönbüntetésre ítélte, 1 év 6 

hónapra a közúti járművezetéstől, 2 évre pedig a közügyek gyakorlásától tiltotta el. 

Emellett elrendelte egy korábbi ítéletben kiszabott 2 éves börtönbüntetés végrehajtását is. 

A férfi ellen 2015 márciusában a Debreceni Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége, majd időközben a Püspökladányi Járási Ügyészség 2016 

decemberében kitartottság bűntette miatt emelt vádat. A bíróság az ügyeket 2017 

áprilisában egyesítette, s folytatta le eljárását. 

A Püspökladányi Járásbíróság ítéleti tényállásában megállapította, hogy a vádlott 2005-ben 

ismerkedett meg egy nővel, aki ezt követően igen rövid időn belül prostitúciós 

tevékenységbe fogott, melyről a vádlottal előzetesen egyeztetett. A nőnek Ausztriában és 

számos európai országban, többnyire bordélyházakban végzett tevékenységéből idővel 

több milliós jövedelme származott. Ebből csupán minimális részt tartott meg, bevételének 

döntő hányadát a vádlottnak adta át. A férfi folyamatosan felügyelte a nő bevételeit, egy 

időben maga is kint tartózkodott vele külföldön. Ezután a nő vagy átutalta a pénzt a 

vádlottnak, vagy Ö.K. utazott ki hozzá néhány hetes rendszerességgel. A vádlott a 

tevékenység hatékonyabb ellátása érdekében napi szinten tanácsokkal, utasításokkal látta 

el a sértettet. 

A vádlott 2011. körül ismerkedett meg másik nővel, aki ezután ugyancsak prostituáltként 

kezdett el dolgozni Ausztria több városában. Vele is napi rendszerességgel tartotta a 

kapcsolatot, őt is rendszerint bevételei fokozására igyekezett motiválni. Heti-kétheti 

személyes találkozók, látogatásai alkalmával a nő bevételeit magához vette. A vádlott 

2005-től állandó munkaviszonyból származó rendszeres legális jövedelemmel nem 



rendelkezett, magát az adott időszakban részben vagy egészben a sértettek által külföldön 

végzett prostitúciós tevékenységéből származó bevételekből tartotta el, aránytalanul 

magas életszínvonalat biztosítva önmaga számára.    

Az elsőfokú bíróság a második cselekményre vonatkozó ítéleti tényállása szerint 2014. 

szeptember 18-án dél körül a 4. számú főútvonalon közlekedett Kaba felől Püspökladány 

irányába napos, derült időjárási, jó látási viszonyok közepette a száraz úttesten. Az általa 

vezetett gépkocsi előtt haladt a sértett motorkerékpárral, aki az előtte haladó személyautó 

előzésébe kezdett, áttérve a menetirány szerinti bal oldalra. Ö.K. autójával közel azonos 

időben szintén előzésbe fogott. Miután mindkét jármű elhaladt az előzendő gépkocsi 

mellett, közülük a vádlott által vezetett személygépkocsi a forgalmi viszonyokra tekintettel 

hamarabb kezdte meg és hajtotta végre a menetirány szerinti jobb oldali forgalmi sávba 

történő visszatérést. Eközben a sértett a visszatérés érdekében motorfékkel mérsékelte 

járműve sebességét. A vádlott részéről tartott sebesség miatt az által végrehajtott intenzív 

manőver során azonban a két jármű közötti, korábban is rövid követési távolság teljes 

mértékben lecsökkent, megszűnt. Ebből adódóan, szabálytalan közlekedése miatt a vádlott 

autójával ráfutott a motorkerékpárra. Ö.K. az általa előidézett veszélyhelyzetet a forgalmi 

sávon belül jobbra húzódva próbálta elkerülni, de a két jármű ekkor már átfedésbe került, 

s a személygépkocsi a motorkerékpárnak ütközött. A sértett ennek következtében 

elvesztette egyensúlyát, lezuhant a motorról, majd egy, az árokban lévő fánál került 

nyugvó helyzetbe. A sértett a baleset következtében súlyos sérüléseket szenvedett. 

Az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott részéről nem érkezett 

jogorvoslati kérelem, a védő felmentés, illetve enyhítés végett jelentett be fellebbezést. 
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