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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I. em. Díszterem 

Kb. 13/2014. 

 

I.r. L. I. 

II.r. F. L. 

III.r. N. D. 

IV.r. H. A. 

V.r. K. G. 

VI.r. M. I. 

+ 11 fő 

Költségvetési szerv 

önálló intézkedésre 

jogosult dolgozója által 

bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett 

vesztegetés bűntette 

2018.05.07. 09.30 

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:  

Védőbeszédek 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.05.08. 

 

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I/126. 

B. 73/2017. 

 

M.I.P. 

 

Gondozási kötelezettség 

elmulasztásának 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018.05.08. 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 vádirat szerint M. I. P. gyámsága alá tartozó édesapjával és ágyban fekvő 

édesanyjával élt együtt Berettyóújfaluban. Éveken át volt segítsége, 2013-tól kezdve 

viszont rá maradt az idős szülők gondozása. A vádlott édesanyja utoljára 2010-ben 

volt a körzeti orvosnál, azután még egyszer, 2013 őszén látta a háziorvos. Négy év 

alatt 7 alkalommal írták ki neki a vérnyomáscsökkentőt, így az asszony gyógyszerét 

is csak ritkán szedhette.  

A vádlottnak 20 éve nincs állandó jövedelme, 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, pedig az egyik ablakból 

az üveg is hiányzott. A férfi 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 – tartalmazza a vádirat. 2014 

január 28-án a vádlott odament az ágyban magatehetetlenül fekvő édesanyjához és 

a hasába talpalt. A sértett még aznap leesett az ágyról és ruhátlanul, egész éjjel a 

padlón feküdt, a hideg kövön. Fia csak 3 nap múlva hívott hozzá mentőt, akik 33,2 

fokos testhőmérséklettel, kihűlt és eszméletlen állapotban vitték be a sürgősségi 

osztályra. Az asszony életét már nem lehetett megmenteni, aznap este meghalt. Az 



orvosszakértő megállapította, hogy a vádlott rúgása 4-5 napon belül gyógyuló 

zúzódásos sérülést okozott, a sértett halálát nem a bántalmazás okozta. A vád szerint 

a sértett hosszú ideje 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, látnia kellett, hogy haldoklik és megakadályozhatta volna a 

sértett halálát. 

Az ügyészség M. I. P.-t sikkasztással is vádolja. A férfi ugyanis édesapja gyámjaként 

azt kérte a gyámhatóságtól, hogy 150 ezer forintot használhasson fel az idős ember 

ún. gyámhatósági fenntartásos betétkönyvéből. A vádlott azt mondta, hogy az 

elmaradt villanyszámlát szeretné befizetni, illetve tűzifát, hűtőszekrényt is venne. A 

gyámhatóság hozzájárult, de a vádlott később csak alig 40 ezer forint elköltését 

tudta számlákkal igazolni. A fennmaradó több mint 110 ezer forintot elitta – áll a 

vádiratban. 

 

Megjegyzés:  

Amennyiben délelőtt a bizonyítási eljárás befejeződik, úgy délután esetleg 

ítélethirdetés is lehet 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.05.08. 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSBÍRÓSÁG, I.em. 

B. 116/2017. 

 

N.I. 

 

Halált okozó, 

foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018.05.08. 13.00 

Az ügy lényege:  

 

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség vádirata szerint N. I. mezőgazdasági 

őstermelőként tevékenykedett. 2016. november 12-én két társával, 

Hajdúböszörményhez közeli tanyáján a szemeskukorica berakodásához láttak hozzá. 

A munkálatokat a vádlott felügyelte és irányította. A vádlott a kukoricával megpakolt 

mezőgazdasági vontatóval és a pótkocsival a gazdasági épület mellé állt. A vádlott 

utasítására - fogalmaz a vádirat - elhúzták a pótkocsi oldalán lévő, 15 x 30 

centiméteres ajtót, és az azon kiömlő kukoricát a nyílás alá helyezett talicskába 

engedték. A talicskákat a két segítő mozgatta, a tolóajtót a vádlott kezelte. Amikor 

a pótkocsiban lévő kukorica már nem folyt ki, N. I. megemelte a pótkocsi platóját, 

az oldalfalat azonban nem nyitotta meg, így továbbra is csak az elhúzható kis ajtó 

volt nyitva. A vádlott addig emelte a platót, amíg a kukorica újra meg nem indult. 

Billentés közben azonban a pótkocsi platójának dőlésszöge és a rajta felhalmozott 

szemeskukorica olyan kritikus szintet ért el, hogy a takarmány a plató zárt oldalának 

zuhant. A nagy tömegű kukorica akkora erővel csapódott neki az oldalfalnak, hogy 



a pótkocsi megbillent és az oldalára borult. A sértett a jármű közvetlen közelében 

tartózkodott, a pótkocsi maga alá temette. A férfi a helyszínen életét vesztette.  

A vádhatóság szerint N. I. a munkavédelmi törvény és az ún. Mezőgazdasági 

Biztonsági Szabályzat több pontját is megszegte. A munkafolyamatot például úgy 

kellett volna megválasztania, hogy a munkavégzés hatókörében tartózkodók 

egészségét, biztonságát ne veszélyeztesse. N. István a billenő pótkocsit sem az 

előírások szerint kezelte, a billentés megkezdése előtt ugyanis ki kellett volna nyitnia 

az ellenkező oldalfalat rögzítő zárt. A vád szerint N. I. mulasztása miatt borult fel a 

pótkocsi és a szabályszegések okozták a sértett halálát. 

 

Megjegyzés:  

Ha a bizonyítási eljárás befejeződik, perbeszéd és ítélet várható 

 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.05.09. 

 

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I. em. Díszterem 

Kb. 13/2014. 

 

I.r. L. I. 

II.r. F. L. 

III.r. N. D. 

IV.r. H. A. 

V.r. K. G. 

VI.r. M. I. 

+ 11 fő 

Költségvetési szerv 

önálló intézkedésre 

jogosult dolgozója által 

bűnszövetségben, 

üzletszerűen elkövetett 

vesztegetés bűntette 

2018.05.09. 09.30 

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:  

Védőbeszéd folytatása 

 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.05.10. 

 

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I/126. 

B. 573/2017. 

 

M.N. 

 

Államhatár átlépéséhez 

vagyoni haszonszerzés 

végett, több személynek 

segítséget nyújtva 

elkövetett 

embercsempészés 

bűntette, több ember 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete 

2018.05.10. 08.30 

Az ügy lényege:  

 



A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint M.N. iraki származású, holland 

állampolgár 2016. decemberében vett bérbe egy áruszállító kisbuszt Hollandiában. 

A bérlést követően ismerősével Magyarországon át Romániába utaztak, a vádlott 

autójával és a busszal. Miután Csanádpalotánál átlépték a határt, M.N. a déli szerb-

román határhoz ment, ahol a vádirat szerint több határsértőt szállított be a 

kisbuszba. Ők kb. 5 nappal korábban Belgrádból indultak el és afgán 

embercsempészek irányításával érkeztek a szerb-román határig, a határon át pedig 

gyalog, ismeretlenek kísérték át őket – írja a vád.  

Az ügyészség szerint M.N. a busszal Románia területén Körösszegapáti vonaláig 

szállította a migránsokat, akik aztán Magyarországra ismeretlen embercsempészek 

segítségével gyalog jöttek át. M.N. eközben az üres busszal Ártándnál lépett be az 

országba. 2016. december 16-án reggel 7 óra körül Körösszegapáti felől 

Biharkeresztes irányába tartott, a megbeszélt találkozóhely felé. Körösszegapáti 

külterületén állt meg, majd a 36 fősre duzzadt csoport tagjai beszálltak a kisbuszba. 

35-en fértek be a raktérbe, egy ember az utasfülkében foglalt helyet. Az úticél 

Németország volt. Az eseményeket egy arra közlekedő autóbusz sofőrje és utasa 

észlelte, akik azonnal hívták a rendőrséget. A rendőrök alig 10 kilométerrel arrébb 

meg is állították a járművet, kinyitották a kisbusz oldalsó ajtaját, és rátaláltak a 36 

külföldire. A járőrök azt észlelték, hogy embertelen körülmények között, szorosan 

egymás mellett álltak, az ajtó kinyitásakor szinte kizuhantak a zárt raktérből – 

fogalmaz a vádirat -, szemmel láthatóan valamennyien rosszul voltak, hányingerre, 

fejfájásra panaszkodtak. A vádlottat előállították, a 31 iraki, 4 szír és egy iráni 

állampolgár ellen idegenrendészeti eljárás indult, majd az illegális határátlépőket 

visszatoloncolták Romániába. 

A vádirat szerint a rakodótér levegőutánpótlására alul 4 db, ún. rácsozott 

szellőzőkopoltyú volt kialakítva, levegőbefúvásra alkalmas vezetékrendszer azonban 

nem állt rendelkezésre. A rakodóteret a vezetőtértől elválasztó falon más szellőzési 

lehetőség nem volt, az ajtók pedig jól zártak, így kívülről sem juthatott levegő a 

raktérbe. A rakodótérben álló 35 ember vetületi felülete 59.675 cm2-t tett ki, 

miközben a rakodótér alapterülete alig haladta meg az 58.000 cm2-t. Az emberek 

olyan szorosan álltak egymás mellett, hogy az alulról esetlegesen bejutó minimális 

levegő áramlását lezárták. A vádirat ír arról is, hogy miközben 35 embernek 

percenként 210 – 280 liter levegőre van szüksége, addig összesen 1100 – 1800 liter 

levegő állt rendelkezésre. A raktérben lévő levegőt tehát a bent tartózkodók 3,8 – 

7,8 perc alatt használhatták el. Az oxigén mennyisége folyamatosan csökkent, a 

kilélegzett széndioxid mennyisége folyamatosan nőtt, mely rövid időn belül 

oxigénhiányos állapotot idézett elő. Az, hogy az illegális határátlépők nem fulladtak 

meg, csak a véletlenen múlott – írja az ügyészség.  

A vádhatóság szerint a vádlottnak tisztában kellett lennie azzal, hogy a raktérben 

szállított emberek fulladásos halálának reális esélye van, de közömbös maradt 

eziránt. 

 

Megjegyzés:  

1. tárgyalás 
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Az ügy lényege:  

 

A Püspökladányi Járásbíróság 2017.június 9-én halmazati büntetésül 2 év 

fogházbüntetésre ítélte azt a férfit, aki 2014. június 6-án Püspökladányban 

kisodródott egy kanyarban, áttörte egy ház kerítését, kiütötte a gázcsonkot, majd 

utasait hátrahagyva elment a helyszínről. A bíróság K.G-t két és fél évre a 

járművezetéstől és két évre a közügyek gyakorlásától is eltiltotta. A bíróság a 

vádlottat segítségnyújtás elmulasztása, közveszélyokozás vétsége, testi sértés 

bűntettének kísérlete és kábítószer birtoklás vétsége miatt marasztalta el. 

A bíróság által elfogadott tényállás szerint K.G. 2008 óta rendelkezik jogosítvánnyal. 

Vezetői engedélyét 2010 tavaszán 1 év két hónapra bevonta a bíróság, de 

utánképzésen nem vett részt, így a bűncselekmény idején sem volt érvényes vezetői 

engedélye.  

2014. június 6-án K.G. két püspökladányi vendéglátóhelyen szórakozott. Hajnalban 

indult haza, unokatestvérével és két barátnőjével. Hajnali 4 óra körül Püspökladány 

belvárosában, a 42-es számú főút városon átívelő szakaszán haladt, amikor egyik 

utasa jelezte, hogy balra kellene mennie. K.G. túl gyorsan ment ahhoz, hogy hirtelen 

be tudja venni a kanyart, lesodródott az útról, átszakított egy kerítést, kiütötte a ház 

tövében lévő gázcsonkot, majd a lakóház hátsó falának ütközött. A gázcsonkból 

kiömlő gáz meggyulladt, lángba borult az autó és az épület is. Az egyik lány az 

ütközés következtében elájult, társa a vádlottnak is szólt, de az eszméletlen lányt 

végül a két barátnő húzta ki az autóból. K.G. is kiszállt, de azonnal elhagyta a 

helyszínt. A balesetet észlelte egy éppen járőröző rendőr, a három lányt távolabb 

küldte a lángoló autótól, majd a ház lakóit is riasztotta, hogy hagyják el az épületet. 

A belobbant gáz többméteres lángoszloppal égett, felgyulladt a fa tetőszerkezet és 

a tűz tovább terjedt a födémben. Félő volt, hogy a ház melletti garázs is 

felgyulladhat, de veszélyben voltak a szomszédos házak is. 

Eközben a vádlott felvette a kapcsolatot az édesapjával, akinek segítségével először 

Budapestre menekült. Sérüléseit a Szent István Kórházban látták el, ahol azt mondta: 

grillezés közben hígítós flakont dobtak a tűzre és a kicsapó láng sebesítette meg. 



Első és másodfokú égési sérüléseket szenvedett, testének 16 százaléka megégett. 

Miután ellátták, mosdóra hivatkozva önkényesen elhagyta az intézményt, és 

Olaszországba utazott.  

A baleset után néhány nappal elfogatóparancsot adtak ki ellene, de K.G. csak 

édesanyja rábeszélésére, majdnem 3 hónappal később adta fel magát. 

A karambolban a három lány 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A 

balesetben érintett család otthona lakhatatlanná vált, hónapokkal később, 

önkormányzati segítséggel és kölcsönökből tudták újjáépíteni. 

Megjegyzés:  

Másodfok, nyilvános ülés 

 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

 


