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S.Á.+ 1 fő Halálos	közúti	baleset	
gondatlan	okozásának	
vétsége,	halált	okozó	
járművezetésének	tiltott	
átengedése	bűntette,	
ittas	állapotban	elkövetett	
járművezetés	vétsége	

2018.01.29. 08:30 

Az ügy lényege:  
A	 Debreceni	 Járási	 és	 Nyomozó	 Ügyészség	 vádirata	 szerint	 S.	 Ákos	 sem	
jogosítvánnyal,	 sem	 KRESZ	 ismeretekkel	 nem	 rendelkezett,	 így	 „alkalmatlan	
volt	a	gépjárművezetésre”.		
2016.	 június	 elsején,	 hajnali	 ¾	 3	 körül	 az	 elsőrendű	 vádlott	 barátjával	
Debrecenben,	 a	 Böszörményi	 úton	 közlekedett,	 a	 Honvéd	 temető	 irányába.	 Az	
autó	vezetését	két	órával	korábban	Sz.	Krisztián,	a	másodrendű	vádlott	engedte	át	
neki,	 úgy,	 hogy	 nem	 győződött	 meg	 arról,	 barátjának	 van-e	 egyáltalán	
jogosítványa.	Előtte	együtt	iszogattak	egy	Cívis	utcai	garázsban,	ahová	Sz.	Krisztián	
már	 eleve	 ittasan	 érkezett.	 Az	 ügyészség	 szerint	 a	 másodrendű	 vádlott	 tudott	
arról,	hogy	S.	Ákos	is	fogyasztott	alkoholt.		

Derült	volt	az	idő,	gyér	volt	a	forgalom,	működött	a	közvilágítás,	száraz	volt	az	út.	
S.	 Ákos	 a	 vádirat	 szerint	 50	 km/h	 helyett	 95	 –	 100	 km/h	 sebességgel	 haladt,	
amikor	a	Böszörményi	út	2.	szám	előtti	balra	ívelő	kanyart	nem	tudta	bevenni	és	a	
gépkocsival	 a	 belső	 sávból	 kisodródott.	 K.I.	 és	 Sz.N.	 sértettek	 két	 barátjukkal	
négyesben	 hazafelé	 tartottak	 és	 éppen	 az	 úttest	 jobb	 széle	 melletti	 füves	
területen	 voltak,	 amikor	 közéjük	 vágódott	 a	 kisodródott	 autó,	 és	 kettőjüket	
elgázolta.	A	gépkocsi	egy	fának	ütközve,	a	tetejére	borulva	állt	meg.	A	28	éves	K.I.	
a	 helyszínen	 életét	 vesztette,	 életének	 megmentésére	 esély	 sem	 volt.	 A	 másik	
gyalogos,	 a	 19	 éves	 Sz.N.	 súlyos,	 életveszélyes	 sérüléseket	 szenvedett,	 a	 lány	
hónapokig	 lábadozott.	 A	 balesetet	 okozó	 autó	 utasa	 –	 a	másodrendű	 vádlott	 –	
szintén	megsérült,	S.	Ákos	viszont	megúszta	kisebb	zúzódásokkal	és	karcolásokkal	
–	tartalmazza	a	vádirat.	

Sz.	 Krisztián	 közepesen	 ittas	 volt,	 S.	 Ákos	 enyhe	 fokú	 alkoholos	 befolyásoltság	
alatt	 állt.	 Mindkét	 vádlott	 szervezetében	 a	 helyszíni	 gyors	 drogteszt	 THC-t	
mutatott	ki,	de	„nem	bizonyítható,	hogy	a	cselekmény	időpontjában	kábítószertől	
bódult	állapotban	lettek	volna”	–	írja	a	vád.	

Megjegyzés:	 Tárgyalás	 –	 amennyiben	 bizonyítási	 indítvány	 nem	 lesz,	 perbeszédek,	
ítélet	is	születhet	

Információ: Tatár	Timea	sajtószóvivő	
30	748	3847	
Veszprémyné	Szajkó	Márta	sajtótitkár	
30	327	0464	sajto@debrecenit.birosag	
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V.K. + 3 fő 
 

Jelentős	értékre,	
üzletszerűen,	dolog	elleni	
erőszakkal	elkövetett	
lopás	bűntette	és	más	
bűncselekmények	

2018.01.29. 09:00 

Az ügy lényege:  
A	 Debreceni	 Járásbíróság	 2017.	 július	 10-én	 hirdetett	 ítéletet	 abban	 a	
büntetőügyben,	melynek	I.r.	vádlottja	Debrecenben	és	az	ország	több	városában	–	
így	Győrben,	Szegeden,	Szentesen,	Szolnokon,	Székesfehérváron,	Kecskeméten	–	
házakba,	 lakásokba	 hatolt	 be,	 ahonnan	 főként	 ékszereket,	 órákat	 és	 jelentős	
összegű	készpénzt	tulajdonított	el.	
A	bíróság	V.	Károlyt	73	rendbeli	–	különféleképpen	minősülő	–	lopás	bűntettében	
és	 5	 rendbeli	 lopás	 vétségében	 mondta	 ki	 bűnösnek.	 Ezért	 őt	 halmazati	
büntetésül	 11	 év	 börtönbüntetésre,	 10	 év	 közügyektől,	 valamint	 5	 év	
járművezetéstől	 való	 eltiltásra	 ítélte.	 Elrendelte	 emellett	 két	 korábbi	 jogerős	
ítéletben	 kiszabott	 6-6	 hónap	 fogházbüntetés	 utólagos	 végrehajtását	 is,	 mivel	
egyes	cselekményeit	azok	próbaideje	alatt	követte	el.	

Az	 ügy	 II-III-IV.	 rendű	 vádlottját	 (V.	 Károly	 feleségét	 és	 két	 felnőtt	 gyermekét)	
társtettesként	 elkövetett	 orgazdaság	 bűntettében	 találta	 bűnösnek	 a	 bíróság.	 A	
II.r.	vádlottat	5	év	börtönbüntetéssel	sújtotta,	továbbá	5	évre	eltiltotta	a	közügyek	
gyakorlásától.	

A	bíróság	a	III.	és	IV.	rendű	vádlottakra	2-2	év	börtönbüntetést	szabott	ki,	melynek	
végrehajtását	mindkettejüknél	4	év	próbaidőre	felfüggesztette.	

A	III.r.	vádlott	vonatkozásában	1	millió	forint	erejéig	vagyonelkobzást	is	elrendelt	
a	járásbíróság.	Mivel	az	I.r.	vádlott	elvileg	semmiféle	tulajdonnal	nem	rendelkezik	
–	 a	 II.-III.	 és	 IV.r.	 vádlottak	 csaknem	 260	 millió	 forint	 értékű	 ingó	 és	 ingatlan	
vagyontárgyainak	zár	alá	vételét	és	az	eljárás	során	lefoglalt	közel	51	millió	forint	
értékű	 bűnjel-tárgyak	 lefoglalását	 fenntartotta	 a	 bíróság	 a	 vagyonelkobzás,	 a	
megítélt	 polgárjogi	 igények,	 a	 bűnügyi	 költség	 és	 az	 államot	 megillető	 jelentős	
összegű	illeték	biztosítása	végett.	

A	járásbíróság	rendelkezett	az	eljárás	során	felmerült	bűnügyi	költség	kérdésében	
is,	 a	 vádlottaknak	 egyetemlegesen	 több	 mint	 16	 millió	 forintot,	 ezen	 felül	
személyenként	450	ezer-	300	ezer	forint	közötti	összegeket	kell	megfizetniük.	

A	bíróság	bizonyítási	eljárását	35	vádpont	tekintetében	folytatta	le,	megalapozott	
nyomozati	 anyag	 –	 tanúvallomások,	 genetikai,	 nyomszakértői	 vélemények,	
házkutatási	 jegyzőkönyvek,	 hivatalos	 érték	 megállapításra	 vonatkozó	 szakértői	
vélemény	 –	 birtokában.	 A	 széles	 körű	 bizonyítás	 eredményeként	 a	 bíróság	
bizonyítottnak	találta	a	vádiratban	foglaltakat.	

Az	I.r.	vádlott,	V.	Károly,	felesége,	Vné	H.	Erika	és	két	lányuk	2013	januárja	és	2015	
júniusa	 között	 munkahellyel,	 rendszeres	 legális	 jövedelemmel	 nem,	 vagy	
elenyészően	 rendelkeztek,	 a	 családfő	 által	 elkövetett	 bűncselekményekből	
származó	 vagyonból	 tartották	 el	 magukat.	 Az	 I.r.	 vádlott	 korábban	 cirkuszi	



artistaként	 dolgozott,	 ezt	 a	 tehetségét	 használta	 ki,	 amikor	 főként	 családi	 házak	
emeleti	 ablakait,	 illetve	 teraszajtóit	 feszítette	 fel	 a	 nála	 lévő	 csavarhúzókkal	 és	
feszítővasakkal.	Képes	volt	úgy	mozogni,	hogy	azt	a	mozgásérzékelők	ne	észleljék,	
így	 a	 riasztók	 legtöbbször	 nem	 jeleztek.	 Kinyitotta	 a	 bútorszéfeket,	
páncélkazettákat	 és	 általában	 ékszereket,	 órákat,	 készpénzt	 vitt	 el	 a	
tulajdonosoktól.	

Egy	debreceni	 családi	házban	megtalálta	a	 széf	kulcsát,	 így	 tudott	belőle	kivenni	
arany	 ékszereket	 és	 több	millió	 forintot.	 Egy	másik	 debreceni	 család	házából	 12	
millió	 forint	 készpénzzel,	 brillköves	 gyűrűkkel	 és	 értékes	 órákkal	 távozott.	 Volt,	
ahol	kicsavarozta	a	széfet,	vagy	lefeszítette	a	falról,	máshol	erre	sem	volt	szükség:	
a	 fésülködőasztal	 fiókjában	 talált	 egymilliós	 karórát	 és	 több	millió	 forint	 értékű	
ékszert.	 Egy	 szegedi	 házba	 is	 az	 emeleti	 teraszajtón	 át	 jutott	 be,	 felfeszítette	 a	
bútorszéfet,	 kivágta	 a	 nála	 lévő	 flex-szel,	 és	 35	 millió	 forint	 értékű	 ékszerrel,	
aranytömbbel	 távozott.	 Egy	 szentesi	 ingatlanból	 40	 milliónyi	 érték	 mellett	 a	
családfő	nemzetközi	 hajóvezetői	 engedélyét	 is	magával	 vitte.	V.	 Károly	 összesen	
csaknem	 365	 millió	 forint	 értékű	 vagyont	 szerzett	 meg	 a	 betörések	 során,	 a	
rongálásokkal	 pedig	 több	 mint	 1,2	 millió	 forint	 kárt	 okozott.	 A	 férfit	 2015	
júniusában	összehangolt	akció	keretében	fogták	el	Debrecenben.	

Az	elsőfokú	ítélet	szóbeli	indokolásakor	elhangzott:	V.	Károly	„utazó”	bűnözőként	
olyan	 ingatlanokat	 választott	 ki	 magának,	 ahol	 kívülről	 láthatóan	 tehetősebb	
emberek	éltek.	Mindenütt	hasonló	módszert	alkalmazott,	olyan	testi	kondíciókkal	
rendelkezett,	 melyek	 alkalmassá	 tették	 arra,	 hogy	 akár	 emeletekre	 kívülről	
felmásszon.	Profizmusára	utalt	az	is,	hogy	a	kiemelkedő	értékű	tárgyaknál	–	mint	
például	 az	 órák	 –	 azok	 dobozát	 és	 az	 eredetiséget	 igazoló	 tanúsítványokat	 is	
elvitte.	

A	család	az	 I.r.	vádlott	által	a	bűncselekmények	során	megszerzett	értékekből	és	
készpénzből	 „gazdálkodott”,	 luxus	 körülmények	 között	 élt.	 A	 feleség	 és	 a	 két	
lányuk	 is	 tisztában	 volt	 azzal,	 hogy	 miből	 sikerül	 apjuknak	 a	 nem	 mindennapi	
életvitelüket	biztosítani	–	állapította	meg	a	bíróság.	

A	bíróság	a	büntetés	kiszabásakor	valamennyi	vádlottnál	súlyosító	körülményként	
értékelte	 a	 vagyonelleni	 bűncselekmények	 elszaporodottságát,	 a	 huzamos	 ideig	
tartó	 elkövetést.	 Az	 I.r.	 vádlott	 esetében	 további	 súlyosító	 körülményként	 vette	
figyelembe	büntetett	előéletét,	 s	a	bűncselekmény	 felderítését	nehezítő	„utazó”	
bűnözői	 voltát,	 miként	 azt	 is,	 hogy	 a	 cselekmények	 egy	 részét	 próbaidő	 alatt	
követte	 el.	 Ugyanakkor	 enyhítő	 körülményként	 értékelte	 részbeni	 beismerő	
vallomását,	valamint	azt,	hogy	a	kár	egy	része	–	közel	51	millió	forint	megtérült.	

A	Debreceni	Járásbíróság	ítélete	nem	vált	jogerőssé,	az	ügyész	ugyanis	valamennyi	
vádlott	 esetében	 súlyosításért	 fellebbezett,	 az	 I.r.	 vádlott	 és	 védője	 pedig	
felmentésért	 és	 enyhítésért,	 a	 többi	 vádlott	 védője	 felmentésért	 jelentett	 be	
fellebbezést.		

Megjegyzés:	Másodfokú	eljárás	-nyilvános	ülés	
Információ: Tatár	Timea	sajtószóvivő	

30	748	3847	
Veszprémyné	Szajkó	Márta	sajtótitkár	
30	327	0464	
sajto@debrecenit.birosag.hu	
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Nyereségvágyból 
elkövetett emberölés 
bűntette 

2018.01.29. 09:00 

Az	ügy	lényege:		
A	Hajdú-Bihar	Megyei	Főügyészség	módosított	vádirata	szerint	a	87	éves	sértett	
egyedül	élt	debreceni	házában.	Gyermeke	nem	volt,	de	nővérével,	annak	lányával	
és	két	unokájával	szoros	kapcsolatot	tartott.	Végrendeletében	unokahúgát	jelölte	
meg	örököseként,	így	számítani	lehetett	arra,	hogy	annak	két	lánya,	köztük	Kné	
M.	Krisztina	vádlott	is	részesül	az	örökségből.	Miután	azonban	unokahúga	
hamarabb	meghalt,	a	törvényes	örökösöket	illette	volna	meg	az	idős	asszony	
vagyona.	

Kné	M.	Krisztina	–	a	sértett	nővérének	unokája	–	volt	az,	aki	a	napi	teendők	során	
segített	a	sértettnek.	Az	asszony	meglehetősen	bizalmatlan	volt	mindenkivel,	a	
vádlotton	és	a	neki	segítő	személyeken	kívül	mást	nem	engedett	be	a	házába.	Kné	
M.	Krisztina	és	férje	munkanélküliek	voltak,	a	sértett	gyakran	kisegítette	őket.	A	
vádlott	anyagi	helyzete	2004	óta	romlott	meg,	közüzemi	tartozásokat,	hiteleket	
halmozott	fel,	amiket	újabb	kölcsönökből	rendezett.	2005-ben	iskolatitkárként	
sikkasztott	a	munkahelyén,	az	iskola	kártérítési	eljárás	indított,	így	újabb	egymillió	
forinttal	nőtt	a	tartozása.	2008-ban	házukat	árverésre	bocsátották.	A	vádlott	
közben	azzal	hitegette	a	sértettet,	hogy	közös	otthonba	költöznek,	amit	a	sértett	
és	a	vádlott	házának	eladásából	finanszíroznak.	Ennek	az	árverés	miatt	nem	volt	
realitása.	Kné	M.	Krisztina	azt	mondta,	hogy	együtt	lakva	könnyebben	
gondoskodhat	az	asszonyról.	A	87	éves	özvegy	házát	meg	is	hirdették,	de	vevő	
nem	akadt	rá.	A	sértett	a	szomszédban	lakó	barátnőjétől	a	vádlott	részére	
kölcsönt	is	kért,	mondván,	közös	otthonuk	befejezéséhez	és	a	költözéshez	van	
szükség	a	pénzre	–	írja	a	vád.			

A	vádlottat	2008.	február	8-án	bűnösnek	mondta	ki	a	bíróság	sikkasztás	
bűntettében,	felfüggesztett	szabadságvesztést	kapott.	Aznap	délután	is	ment	a	
sértetthez,	ahol	azonban	ezúttal	szóváltás	alakult	ki.	Az	asszony	ugyanis	rájött,	
hogy	az	összeköltözést	illetően	a	vádlott	félrevezette	őt.	Dulakodni	kezdtek,	a	
sértett	esés	közben	beverte	a	fejét	a	tűzhely	sarkába.	A	vádlott	ekkor	a	földön	
fekvő	sértett	mellkasára	térdelt	és	megfojtotta	–	tartalmazza	a	vádirat.	A	
végrendeletet	keresve	Kné	M.	Krisztina	ezután	átkutatta	a	házat,	majd	távozott,	
saját	kulcsával	bezárva	az	ajtót	és	a	nagykaput.	Másnap	délelőtt	tért	vissza,	és	
azzal	hívta	a	mentőket,	hogy	holtan	találta	rokonát.	Az	orvos	előbb	azt	hitte,	az	
idős	asszony	természetesen	úton	hunyt	el,	a	boncolás	azonban	megállapította,	
hogy	gyilkosság	történt.	A	büntetőeljárás	során	azonban	nem	sikerült	a	tettes	
személyét	megállapítani,	így	az	eljárást	felfüggesztették.	A	vádlott	az	ingatlant	
megszerezte,	majd	3,2	millió	forintért	értékesítette.	Évekkel	később	viszont	„új	
tények	és	körülmények”	merültek	fel,	a	nyomozás	folytatódott,	és	a	rendőrök	
2016	februárjában	elfogták	Kné	M.	Krisztinát.	 	

Megjegyzés:	Határozathirdetés	



Információ: Tatár	Timea	sajtószóvivő	
30	748	3847	
Veszprémyné	Szajkó	Márta	sajtótitkár	
30	327	0464	
sajto@debrecenit.birosag.hu	
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CS.N. Hivatalos	személy	elleni	
erőszak	bűntette	

2018.01.29. 08:30 

Az ügy lényege:  
A	 Hajdúszoboszlói	 Járásbíróság	 tavaly	 szeptemberben	 4	 év	 börtönbüntetésre	
ítélte	 azt	 a	 vádlottat,	 aki	 2016	 júniusában	 egy	 lopott	 terepjáróval	 menekült	 a	
rendőrök	 elől	 Hajdúszovát	 és	 Debrecen	 között,	 s	 közben	 az	 egyik	 rendőrt	
majdnem	 el	 is	 csapta.	 Cs.	 Norbertet	 a	 bíróság	 4	 évre	 eltiltotta	 a	 közügyek	
gyakorlásától,	 2	 évre	 pedig	 a	 közúti	 járművezetéstől	 is.	 Cs.	 Norbertet	 a	 bíróság	
hivatalos	személy	elleni	erőszak	és	közúti	veszélyeztetés	bűntettében	marasztalta	
el.		
A	bíróság	elfogadta	a	vádirati	tényállást.	Eszerint	a	Hajdúszoboszlói	
Rendőrkapitányság	ismeretlen	tettessel	szemben	indított	nyomozást,	2016.	június	
elsején	ugyanis	elloptak	egy	terepjárót	egy	hajdúszoboszlói	ház	udvaráról.	
Másnap	a	hajdúszováti	körzeti	megbízott	ráismert	a	keresett	járműre	és	
felismerte	az	autót	vezető	vádlottat	is,	aki	Hajdúszovát	felől	Debrecen	irányába	
haladt.	A	hajdúszoboszlói	rendőrök	értesítése	után	az	egyenruhások	az	úton	
próbálták	megállítani	az	autóst,	aki	azonban	figyelmen	kívül	hagyott	minden	
jelzést	és	felszólítást,	s	tovább	száguldott.	Három	rendőrautó,	bennük	hét	
rendőrrel,	hat	kilométeren	át	üldözte	szirénázva	Cs.	Norbertet.	A	férfi	hirtelen	
bekanyarodott	az	út	menti	gabonával	bevetett	szántóföldre,	megtett	egy	kört,	
majd	visszahajtott	a	kövesútra	és	folytatta	ámokfutását.	Amíg	a	vádlott	a	vetésen	
körözött,	az	egyik	rendőrautó	megállt	az	úton.	Az	autóból	kiszálló	rendőrzászlós	
megállásra	szólította	fel	a	közeledő	vádlottat,	aki	azonban	nem,	hogy	nem	tett	
ennek	eleget,	hanem	veszélyesen	meg	is	közelítette	a	rendőrautó	mellett	álló	
rendőrt.	A	zászlós	egy	lépést	hátralépett,	ezért	nem	esett	bántódása.	A	vádlott	
olyannyira	közel	haladt	el,	hogy	elsodorta	a	rendőrautó	visszapillantó	tükrét,	a	
rendőr	és	a	terepjáró	között	körülbelül	fél	méter	lehetett	a	távolság.	Miközben	Cs.	
Norbert	elszáguldott	a	rendőr	mellett,	a	zászlós	pisztolyával	belelőtt	a	terepjáró	
jobb	első	kerekébe.	A	kerék	engedni	kezdett,	a	vádlott	nem	sokkal	később	egy	
árokban	landolt,	de	megúszta	sérülés	nélkül.	Az	ítélet	ellen	az	ügyész	
súlyosításért,	a	védelem	felmentésért,	illetve	enyhítésért	jelentett	be	
fellebbezést.  

Megjegyzés:	Másodfokú	eljárás	–	nyilvános	ülés	
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