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M. I. P.  Különös 
kegyetlenséggel 
elkövetett emberölés és 
más bűncselekmény 

2018.02.27. 08.30 

Az ügy lényege:  
 
M. I. P. ellen a Berettyóújfalui Járási Ügyészség gondozási kötelezettség elmulasztása 
miatt nyújtott be vádiratot a Berettyóújfalui Bíróságra. Az ottani eljárás során 
kirendelt igazságügyi orvosszakértő szakvéleményére alapozva azonban az 
ügyészség indítványozta, hogy az eljárást a Debreceni Törvényszék folytassa le. A 
vádhatóság szerint ugyanis eshetőleges szándékkal elkövetett emberölés 
történhetett. A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség azóta módosította a vádat: M. I.-t 
különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel és a bűncselekmény elhárítására 
idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett könnyű testi 
sértés bűntettével vádolja.  

A vádirat szerint M. I. P. gyámsága alá tartozó édesapjával és ágyban fekvő 
édesanyjával élt együtt Berettyóújfaluban. Éveken át volt segítsége, 2013 áprilisától 
kezdve viszont teljes mértékben rá maradt az idős szülők gondozása. M. I. P. 20 éve 
nem rendelkezett állandó jövedelemmel, szülei nyugdíját is elitta, közüzemi 
tartozásokat halmozott fel, emiatt a villanyt is kikötötték az ingatlanból. Pénzzé tette 
a gyámhatóság által kiutalt tüzelőt is, eladta a házból a berendezési tárgyakat, 
többek között a tűzhelyet és az egyik kályhát is – írja a vád. A lakásban rendszeresen 
hideg volt, a vádlott csak ritkán és kevés fával gyújtott be és nem volt meleg víz sem. 
Minden pénzt italra költött. Időnként bográcsban főzött kint az udvaron, de a család 
jórészt kenyéren és tejen élt. A tisztálkodás és a pelenka hiánya, a lakás higiénés 
állapota és a rossz szociális körülmények miatt az édesanya testét sok helyen 
felfekvések, gennyes sebek borították – írja a vádirat.  

A vádlott édesanyja utoljára 2010-ben volt körzeti orvosnál, azután még egyszer, 
2013 őszén látta a háziorvos. Az orvos észlelte az asszony romló állapotát és kórházi 
kivizsgálást javasolt, erre azonban nem került sor. 2013 szeptembere és 2014 
januárja között a gyámhivataltól is több ügyintéző járt a családnál, akik 
megállapították, hogy a sértett legyengült, a helyiségek koszosak, a szobaablakban 
a szerény fűtés ellenére sincs üveg, a lakás hideg és elhanyagolt – tartalmazza a vád.   

A sértett 2014. január 30-án leesett az ágyról és órákig ruhátlanul feküdt a hideg 
kövön. Fia másnap este mentőt hívott hozzá, akik 33,2 fokos testhőmérséklettel, 
kihűlt és eszméletlen állapotban vitték be a sürgősségi osztályra. Az asszony életét 
már nem lehetett megmenteni, pár órával később meghalt. A vád szerint a sértett 
halála előtt hosszú időn keresztül embertelen körülmények között élt és sokáig 
szenvedett. Mire a mentők kiérkeztek: súlyos sebek borították, hetek óta nem volt 
megmosdatva. A vádhatóság szerint természetes megbetegedései mellett a nem 



megfelelő gondoskodás, az elmaradt gyógyszeres kezelés és a rossz szociális 
körülmények együttesen járultak hozzá az idős asszony halálához. Az ügyészség 
szerint a vádlott számára is egyértelmű volt, hogy édesanyja orvosi segítségre szorul, 
látta, hogy édesanyja haldoklik és megakadályozhatta volna a halálát.  
 
Megjegyzés:  
Iratismertetés, perbeszéd, ítélethirdetés várható 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 
Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 
sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.02.28. 
 
DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG – Fszt. 31.  

B. 238/2016. 

 

I. Vné K. J. 
II. J. B. 
III. S. Jné 
+ 93 fő 

Jelentős kárt okozó, 
üzletszerűen, 
folytatólagosan 
elkövetett csalás 
bűntette és más 
bűncselekmények 

2018.02.28. 08.30 

Az ügy lényege:  
 
A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint Vné K. J. 2010 nyarától 
különböző fórumokon hirdette, hogy akár BAR listán szereplő személyek részére is 
tud személyi kölcsönt szerezni. Az elsőrendű vádlott ebben az időszakban 
hitelközvetítőként szoros kapcsolatot épített ki az egyik Debrecenben is működő 
takarékszövetkezet ügyintézőjével és pénztárosával, az ügy másod-, és 
harmadrendű vádlottjával. J.B. és S. Jné segítségével az elsőrendű vádlott ki tudta 
játszani a hitelbírálathoz szükséges ellenőrzést a bankközi adós- és hitelinformációs 
(BAR) rendszerben. A szerződő felek személyes okmányairól fénymásolat készült, a 
rajtuk lévő születési adatokban egy-egy számot átírtak, a hiteligénylés során aztán a 
meghamisított adatok lettek rögzítve, és ezek kerültek be a kölcsönszerződésekbe 
is. A hitelbírálatokat megelőzően, a rendszerben szereplő adatok alapján a bankfiók 
vezetője ellenőrizte, hogy az illető szerepel-e a BAR listán, a hamis adatok miatt 
azonban a rendszer nem jelzett találatot. A három vádlott közreműködésével 93 
vádlott jutott 310 és 800 ezer forint közötti személyi kölcsönökhöz – írja a vádirat. 

Az ügyészség szerint J.B. ügyintézőként az esetek jelentős részében az elsőrendű 
vádlottól vette át a hiteligénylő adatlapokat és a dokumentumokat, a szerződő felek 
sokszor jelen sem voltak. J.B. az iratok, a személyi és munkáltatói adatok 
valóságtartalmát szándékosan nem ellenőrizte. Szerződéskötéskor egyébként a 
szerződő feleket személyes okmányaik alapján kellett volna azonosítani és össze 
kellett volna vetni a rendszerben rögzített adatokkal – ezt azonban a másodrendű 
vádlott elmulasztotta. A pozitív hitelbírálatokat követően hasonlóképpen kellett 
volna eljárnia a pénztárosnak is, kifizetés előtt az ügyfél személyes adatait az eredeti 
okmányok alapján kellett volna ellenőriznie. S. Jné azonban ezt szándékosan egyszer 
sem tette meg, hiszen tisztában volt a valós körülményekkel – tartalmazza a vád. 



Több esetben arra is volt példa, hogy a pénztáros a kölcsönösszeget nem is az 
ügyfeleknek, hanem az elsőrendű vádlottnak adta oda. 

Az ügyfelek jelentős részének állandó munkahelye, rendszeres jövedelme nem volt, 
és általában tartoztak más bankoknak is, így nem feleltek meg a feltételeknek. Hamis 
munkáltatói igazolást nyújtottak be, a BAR listán szereplő kölcsönvevők pedig úgy 
nyilatkoztak, hogy nincs egyéb banki tartozásuk. Minden ügyfél, kivétel nélkül 
pozitív hitelbírálatban részesült. A kölcsön kifizetésekor ügyintézési díjként 
valamennyien nagyobb összeget fizettek ki az elsőrendű vádlottnak, hiszen tudták: 
adataik meghamisítása nélkül legálisan nem juthattak volna hitelhez. Volt, aki 540 
ezer forint személyi kölcsönéből 60 ezret adott a „kezesnek”, 300 ezret pedig az 
elsőrendű vádlottnak, így neki 180 ezer forint maradt. Vné K.J., J.B. és S. Jné a jogtalan 
haszonszerzés érdekében megtévesztette a takarékszövetkezet fiókvezetőjét és 
hitelbírálatot végző munkatársát is. 

A három vádlott összesen 54 hitelszerződést kötött, amelyek alapján a 
takarékszövetkezet összességében több mint 25 millió forintot fizetett ki az 
ügyfeleknek, akik később csak a hitelek töredékét törlesztették. 
 
Megjegyzés:  
Ítélethirdetés 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 
Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 
sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.03.01. 
 
BERETTYÓÚJFALUI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 3. tárgyaló 

B. 251/2017. 

 

I. L. Gy. 
II. L. Gyné 

Gondatlanságból 
elkövetett súlyos testi 
sértés vétsége 

2018.03.01. 08.30 

Az ügy lényege:  

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség vádirata szerint a másodrendű vádlott, L. Gyné 
fiával, az elsőrendű vádlottal – L. Gy. – együtt lakott egy hencidai családi házban, 
ahol a hátsó udvaron több nagytestű, kaukázusi kutyát tartottak. A kutyákat az első 
udvartól egy nehézkesen működő tolózáras kiskapu választotta el.  

2015. október elsején délután egy helybeli, 72 éves asszony kerékpározott el a 
vádlottak háza előtt, amikor az egyik kaukázusi kutya kiszaladt az utcára és 
felborította. Röviddel ezután a másik két nagytestű kutya is odafutott a sértetthez, 
de nem tudták megharapni.  Az asszonynak úgy sikerült megakadályoznia, hogy 
maga fölött tartotta a biciklit. Az idős nő combcsont törést szenvedett, fél év alatt 
gyógyult fel. 

2017 augusztusában újra támadtak a kutyák. Két rokon érkezett látogatóba 
Hencidára. A vádlottak felajánlották a vendégeknek, hogy vigyenek magukkal körtét, 
így az egyik asszony kiment az udvarra gyümölcsöt szedni. 85 éves édesanyja éppen 



egy szatyorért lépett vissza a házba, amikor a két kaukázusi kutya kinyitotta az alsó 
udvar kiskapuját és rárontott a körtefa alatt álló sértettre. Az asszony kiabálására L. 
Gy. kijött a házból és visszazavarta a kutyákat. A sértettet az egyik kutya a 
lapockájánál, a másik a combján harapta meg, a gyógyulás másfél hónapot igényelt 
– tartalmazza a vádirat. 

Az ügyészség szerint a két vádlott egyik esetben sem járt el körültekintően, nem 
teremtettek olyan körülményeket, hogy a kutyák ne tudjanak kijutni a felső udvarra 
és az utcára. A vád szerint látniuk kellett volna, hogy milyen veszélyeket rejt 
magában az, hogy a kutyákat szabadon tartották, nyitott nagykapu, rossz tolózár 
mellett. A két ember hanyag gondatlanságuk miatt sérült meg – fogalmaz az ügyész. 

A hatósági állatorvos egyébként a kutyák 14 napos megfigyelését rendelte el, de ez 
idő alatt veszettségre utaló tünetek nem jelentkeztek. A vádlottak a második 
támadást követően a hátsó udvar góréja alatt a kutyáknak egy kenelt alakítottak ki, 
hogy hasonló eset a későbbiekben ne fordulhasson elő – írja a vád. 

Megjegyzés:  
1. tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 
Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 
sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.03.01. 
 
BERETTYÓÚJFALUI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 2. tárgyaló 

B. 239/2017. 

 

P. G. L. 
 

Kettőnél több ember 
halálát eredményező 
közúti baleset gondatlan 
okozásának vétsége 

2018.03.01. 10.30 

Az ügy lényege:  
 
A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint P. G. L. 2006 óta 
rendelkezik jogosítvánnyal, és azóta 1 millió kilométert vezetett balesetmentesen. A 
vádlott Magyarországon az elmúlt két évben nem szegte meg a közlekedési 
szabályokat és helyszíni bírságot sem szabtak ki rá. 

A vádirat szerint P. G. L. 2017. július 21-én indult útnak Romániából az Egyesült 
Királyságba, hogy onnan utasokat hozzon haza. Másnap délután érkezett meg, 
megpihent, majd a következő napon London környékéről, majd Dover mellől 
felvette utasait. A kilenc személyes kisbusszal július 24-én hajnalban hagyták el 
komppal a szigetországot. A vádlott ekkor tartott utoljára hosszabb pihenőt, 
mintegy három és fél órát aludt is a gépkocsiban – írja a vád.  

P. G. L. végig egyedül vezette a járművet, 400 kilométerenként tartott 30 perces, egy 
órás pihenőket. Utasaival éjfélkor lépte át a magyar határt, utána már csak a magyar-
román határ előtt bő 80 kilométerrel pihent egy órát, ekkor azonban aludni nem 
aludt. A pihenő után a 42-es számú főúton, Mezőpeterd felől Ártánd irányába 



éjszakai látási viszonyok között, esős időben, közepes forgalomban haladt a 
kivilágítatlan országúton. Hajnali fél öt előtt „nagyfokú fáradtsága miatt” elaludt a 
volánnál, 90 – 95 km/h sebességgel letért az útról és a kisbusszal fékezés nélkül egy 
ott parkoló járműszerelvénynek ütközött. P. G. L. az ütközés előtt 4,3 másodperccel, 
110 méter távolságra kezdte meg a letérést a leállósávba – állapította meg az 
ügyészség.  

A baleset következtében a jobb első ülésen utazó D.C.L., valamint a második üléssor 
jobb szélén és közepén utazó C.N. és S.G. olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy 
mindhárman a helyszínen életüket vesztették. A sértettek életét az idejekorán 
érkező, szakszerű orvosi segítséggel sem lehetett volna megmenteni. A karambol 
miatt egy utas életveszélyes állapotba került, négyen pedig súlyos sérüléseket 
szenvedtek. A vádlotton kívül csak egy utas szenvedett könnyű sérüléseket, ő 
vélhetően használhatta a biztonsági övet. 

P. G. L. az ügyészség szerint megszegte azt a közlekedési szabályt, miszerint 
„járművet csak az vezethet, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban 
van” – írja a vád. 
 
Megjegyzés:  
Bizonyítási eljárás folytatása, elképzelhető, hogy perbeszéd és ítélet is lesz 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 
Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 
sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

 


