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Költségvetési szerv 
önálló intézkedésre 
jogosult dolgozója által 
bűnszövetségben, 
üzletszerűen elkövetett 
vesztegetés bűntette 

2018.01.15. 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: Perbeszédek megkezdődnek 
Információ: sajtószóvivő/sajtótitkár neve 

sajtószóvivő/sajtótitkár 
telefonszám 
e-mail cím  

 

2018.01.16. 
 
BERETTYÓÚJFALUI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 2. tárgyalóterem 

B. 239/2017 

 

P.G.L. 
 

Kettőnél több ember 
halálát eredményező 
közúti baleset gondatlan 
okozásának vétsége 

2018.01.16. 08.30 

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 szállítson 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 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: 1. tárgyalás 

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

 

2018.01.18.   
 
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I. em. 120 tárgyalóterem 

Bf. 233/2017.  O.O. 
 

A közlekedés biztonsága 
ellen gondatlanságból 
elkövetett vétség 

2018.01.18. 13.45 

Az ügy lényege:  
 
460 ezer forint pénzbüntetésre ítélte első fokon - gyorsított eljárásban -, 2017 
márciusában a Berettyóújfalui Járásbíróság azt a vádlottat, aki 2017 február 5-én 
elnézett egy kanyart és a vasúti sínekre hajtott gépkocsijával Nagykereki és Kismarja 
között. A bíróság O.O-t a közlekedés biztonsága ellen gondatlanságból elkövetett 
vétség miatt marasztalta el. A vádlott és védője enyhítésért fellebbezett, az ügyész 
pedig azt indítványozta, hogy a férfit a bíróság tiltsa el a közúti járművezetéstől is, 
az ítélet így nem vált jogerőssé. 
A bíróság által megállapított tényállás szerint O.O. 2017. február 5-én este, 17 óra 
42 perckor Nagykereki irányából Kismarja felé haladt, sima, hibátlan, de nedves 
aszfalton, egy közvilágítás nélküli útszakaszon. Egy fénysorompóval ellátott vasúti 
átjáróhoz érkezett, de figyelmetlensége miatt elhibázta a bal kanyart és mintegy 60 
km/h sebességgel ráhajtott a vasúti pályára. Az autó két első kereke defektet kapott, 
a gépjármű a vasúti sínre felfeküdve megcsúszott és csak az átjárótól bő 40 méterre 
állt meg. A férfi észlelte a veszélyhelyzetet, és azonnal hívta a 112-t. Ezután egy arra 
közlekedő autós és annak utasa sietett segítségére. A Nagykerekiből Debrecenbe 
tartó személyvonat 6 perc múlva futott volna be az érintett vasúti kereszteződésbe. 
A vádlott és két segítője a vasúti pályán elémentek a vonatnak és a mobiltelefonok 
lámpájával jeleztek az „Uzsgyi” vezetőjének. A személyvonat 60 km/h sebességgel 
közeledett feléjük, de a mozdonyvezető észrevette a felvillanó telefonokat, majd 
látta a felakadt autó vészvillogójának fényét is, így lassításba kezdett. A vonat végül 
20 méterre állt meg a vádlott személygépkocsijától. Személyi sérülés nem történt.  
Az elsőfokú tárgyaláson O.O. elismerte felelősségét, azzal védekezett, hogy 
megtévesztette őt az út vonalvezetése.  
A bíróság megállapította, hogy a vádlott megszegte a közlekedési szabályokat, 
hiszen nem az útviszonyoknak – az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének 
és állapotának – megfelelően közlekedett. A Berettyóújfalui Járásbíróság enyhítő 
körülményként értékelte a vádlott büntetlen előéletét és kifogástalan közlekedési 



előéletét is. A vádlott ugyanis 1991-ben szerzett jogosítványt és azóta 700 ezer 
kilométert vezetett balesetmentesen. 30 év alatt sem baleset részese, sem okozója 
nem volt. Súlyosító körülményként vette azonban figyelembe a bíróság azt, hogy 
O.O. magatartásával veszélyeztette a vasúti közlekedés és a vonaton utazó 10 -15 
utas biztonságát. A bíróság ugyanakkor az ügyészség indítványával szemben nem 
látta indokoltnak azt, hogy eltiltsa a vádlottat a járművezetéstől. Álláspontja szerint 
O.O. éppen felelősségteljes viselkedését igazolta akkor, amikor mindent megpróbált 
megtenni annak érdekében, hogy az érkező vonat vezetője észlelje a síneken lévő 
autót és így elkerüljék a balesetet. 
Az első fokon kiszabott 460 ezer forint pénzbüntetés egyébként 200 napi tételnek 
felel meg. Amennyiben a vádlott ezt nem fizeti meg, úgy büntetését 
fogházbüntetésre kell átváltoztatni. 
  
Megjegyzés: Másodfok, nyilvános ülés 

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

 
2018.01.19. 
 
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I/126. 

B. 243/2016. 

 

L. B. + 5 fő 
 

Kereskedéssel, oktatási 
feladatok ellátására 
rendelt épület területén, 
illetve annak közvetlen 
környezetében, 
bűnszövetségben 
elkövetett kábítószer-
kereskedelem bűntette 
és más 
bűncselekmények 

2018.01.19. 09.30 

Az ügy lényege:  
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a két magyar és a három nigériai 
vádlott 2014-ben került szorosabb kapcsolatba egymással. Az elsőrendű vádlott, L. 
B. egy debreceni gimnázium tanulója volt, a másod-, harmad-, és negyedrendű 
vádlott pedig a Debreceni Egyetem Műszaki, Vegyészmérnöki Karán tanult. 
A másodrendű vádlott A.J. 2007-től kezdődően fogyasztott marihuánát: A 
harmadrendű vádlottal, E.A.O.-val 2010-ben ismerkedtek meg, jó kapcsolat alakult 
ki közöttük, rendszeresen kábítószereztek együtt. A negyedrendű vádlott, A.O.B. a 
másodrendűvel egy házban lakott. A három nigériai férfi 2014-től kezdődően saját 
fogyasztásra és eladásra is szerzett be marihuánát. 2014 őszén elsőként A.J., 
majd később a többiek is megismerkedtek L. B-vel, és megegyeztek abban, hogy a 
tőle beszerzett marihuánát értékesítik a Debreceni Egyetem külföldi diákjai részére. 
L. B. a drogot ismeretlen forrásból szerezte be. 
2015 tavaszáig 49 fogyasztónak értékesítettek, a vádirat szerint több mint 600 
gramm marihuánát. Vevőik zömmel iraki, iráni, török, brit, izraeli, indiai, kanadai, 
tajvani, indiai, szír, svéd, norvég diákok voltak, többségük több alkalommal is 



vásárolt a nigériai terjesztőktől. A rendelést telefonon vagy interneten vették fel. A 
másodrendű vádlott „Padoski Okeke” néven egy közösségi profilt is létrehozott, így 
tartott kapcsolatot vevőkörével. A vevőkkel konspirálva a marihuánát „könyvként”, 
„kémiaként”, vagy „kémiakönyvként” emlegették, pontosan megjelölve a számát, 
amely a marihuána mennyiségét jelentette. A kábítószert a Debreceni Egyetem 
Kémiai Épületében, a Kémiai Épület környékén, a főépület előtti parkban, illetve a 
főépület mögötti dohányzóhelyen adták át a megrendelőknek, akik grammjáért 2-
3.000 forintot fizettek. Olyan is volt, hogy az egyik vádlott az egyetem 
tornatermében szállította le a drogot, máskor a közeli ABC előtt cserélt gazdát az 
áru. A három nigériai vádlott összedolgozott a rendelések felvételén és az 
értékesítésben – írja a vád, mely szerint A.J. legkevesebb 288, E.A.O. 222, míg A.O.B. 
legalább 108 gramm marihuánát adott el. 
Az ötödrendű vádlott kábítószer fogyasztóként baráti társaságával rendszeresen a 
Déri téren drogozott. Egy ilyen találkozón ismerte meg L. B-t, akivel jó kapcsolatba 
került. D. L. elvállalta, hogy albérletében L.B. nagyobb mennyiségű marihuánát 
tároljon. Az elsőrendű vádlott egy-egy alkalommal befőttesüvegben 30-40 gramm 
marihuánát vitt a lakásba. D. L. az értékesítésbe is bekapcsolódott, többször hitelbe 
kapta meg a drogot. Az ötödrendű vádlott több vevővel rendszeresen „bulizott”, az 
egyik ilyen füves cigarettás találkozóra elvitte magával L. Bálintot is, akit „fűárusként” 
mutatott be. 
A vádlottaknál 2015 márciusában tartottak házkutatást a Készenléti Rendőrség 
Nemzeti Nyomozó Iroda Nemzetközi Bűnözés Elleni Főosztály Kábítószer Elleni 
Bűnözés Osztály munkatársai. 
  
Megjegyzés: Ítélethirdetés 

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

 


