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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I/100. 

B. 658/2016. 

 

I.r. P.Gy.Zs. 

II.r. O.G. 

III.r. T.J. 

IV.r. H.Cs. 

 

Kereskedéssel, oktatási 

feladatok ellátására 

rendelt épület területén, 

illetve annak közvetlen 

környezetében, 

bűnszövetségben 

elkövetett kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2018.04.09. 09.30 

Az ügy lényege:  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a harmadrendű vádlott, T. J. 

2011-től kezdve vásárolt és árult marihuánát. T. J. a másodrendű vádlottal, O. G.-vel 

egy szórakozóhelyen ismerkedett meg, 2014 elején. Megállapodtak abban, hogy a 

harmadrendű vádlott O. G.-nek nagyobb mennyiségű kábítószert ad el. A 

másodrendű vádlott másfél év alatt legalább 50 alkalommal, összesen 2500 gramm 

marihuánát vásárolt, több mint 3 millió 700 ezer forint értékben – írja a vád. A két 

vádlottat 2015 júliusában fogta el a rendőrség, ekkor 70 gramm gomba cserélt 

éppen gazdát.  

A szintén budapesti P. Gy. Zs. - az elsőrendű vádlott - egyetemistaként került 

Debrecenbe és hallgatóként a Kassai úti kollégiumban lakott. Az elsőrendű vádlott 

családjának anyagi helyzete megromlott, ezért határozta el, hogy egyetemi 

diáktársainak kábítószert értékesít, így javítva helyzetét. 2014 őszén vette fel a 

kapcsolatot O. G.-vel, akivel megbeszélték, hogy az elsőrendű vádlott heti-kétheti 

rendszerességgel, alkalmanként 50 gramm marihuánát vesz tőle, hogy aztán a saját 

hasznával továbbadja. Az elsőrendű vádlott legalább 20 alkalommal, alkalmanként 

50 gramm marihuánát vett O. G.-től, összesen 1 millió 800 ezer forintért – 

tartalmazza a vádirat. 

P. Gy. Zs. a campus területén, egy rendezvényen ismerkedett meg H. Cs.-vel, a 

negyedrendű vádlottal. Szóba került közöttük, hogy az elsőrendű vádlott 

marihuánát árul. Pár héttel később csörgött az elsőrendű vádlott telefonja, és az 

egyetem területén két csomag marihuánát adott el a negyedrendű vádlottnak. 

Másnap – 2015. május 19-én - ismét találkozót beszélt meg a két vádlott. Miközben 

H. Cs. a kollégium épülete mellett, az autójában ülve várta a szállítmányt, a Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai már a 

közelben várakoztak. P. Gy. Zs. újabb két csomag kábítószert hozott a negyedrendű 

vádlottnak, amit aztán a rendőrök a helyszínen le is foglaltak. Házkutatást tartottak 

P. Gy. Zs. kollégiumi szobájában is, ahol többek között digitális mérleget, tároló 



dobozokban, befőttes üvegben, nejlontasakokban pedig növényi törmelékeket 

találtak – írja a vád. 

Megjegyzés:  

Utolsó szó jogán, ítélethirdetés 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

 
2018.04.09. 

 

DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG – I/153. 

B. 1659/2016. 

 

I.r. S.Á. 

II.r. Sz.K. 

 

Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége, halált okozó 

járművezetésének tiltott 

átengedése bűntette, 

ittas állapotban 

elkövetett járművezetés 

vétsége 

2018.04.09. 10.00 

Az ügy lényege:  

 

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint S. Á. 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. K., 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. K. már eleve ittasan érkezett. Az 

ügyészség szerint a másodrendű vádlott tudott arról, hogy S. Á. is fogyasztott 

alkoholt.  

Derült volt az idő, gyér volt a forgalom, működött a közvilágítás, száraz volt az út. S. 

Á. 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. Á. viszont megúszta 

kisebb zúzódásokkal és karcolásokkal – tartalmazza a vádirat. 



Sz. K. közepesen ittas volt, S. Á. 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:  

Bizonyítási eljárás befejezése. Amennyiben nincs újabb bizonyítási indítvány, akkor 

perbeszéd és ítélethirdetés is lehet. 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 
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DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG – I/151. 

B. 607/2015. 

 

K.S. Különösen nagy kárt 

okozó, üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018.04.11. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Debreceni Járási Ügyészség vádirata szerint a vádlott 2011. decembere és 2013. 

októbere között jogtalan haszonszerzési céllal 837 befektetési szolgáltatásokról 

szóló megállapodást kötött, csaknem 1,9 milliárd forint értékben, négy gazdasági 

társaság nevében. Mindegyik társaságnak K. S. volt a vezető tisztségviselője. A 

vádirat szerint a vádlott szándéka kizárólag a pénzszerzés volt. Az első céget 2011. 

márciusában hozta létre, ebesi székhellyel. A társaság biztosítási, ügynöki, brókeri 

tevékenységet végezhetett, befektetési szolgáltatásra jogosító engedéllyel azonban 

nem rendelkezett. A második céget 2012 májusában jegyezték be, előbb debreceni, 

majd budapesti székhellyel. A nyilvántartásában biztosításközvetítői tevékenységre 

jogosult alkuszként szerepelt, befektetési szolgáltatást nem nyújthatott volna. A 

harmadik cég 2013 áprilisában jött létre, szintén budapesti székhellyel egyéb 

pénzügyi kiegészítő tevékenység szolgáltatására, befektetési szolgáltatásra 

engedélye nem volt. 

K. S. 2011. decembere és 2012. áprilisa között személyesen, az általa korábbról 

ismert, szűkebb ügyfélkör részére ajánlott kimagasló hozamot garantáló befektetési 

lehetőséget. Biztosítékként rögzítette, hogy rendelkezik engedélyekkel, tőke- és 

hozamvédettséget garantált, és szavatolta az Országos Betétbiztosítási Alap 

100.000,- eurós garanciáját. 

A hozamnak köszönhetően az ügyfélkör jelentősen bővült. Kezdetben megkapták 

az ígért kamatot, így nőtt a bizalom és a terjedt a cég jó hírneve. A vádirat szerint K. 

S. országos hálózat kiépítéséhez fogott, 2013. októberében már száznál több 



üzletkötő dolgozott neki. Olyanok, akik korábban is pénzügyi területen 

tevékenykedtek, és saját, kiterjedt ügyfélkörük számára ajánlották a lehetőséget. A 

szerződők száma ugrásszerűen emelkedett. A vádlott Budapesten, Nyíregyházán, 

Győrben, Miskolcon, Pécsen és Kecskeméten régiós központokat hozott létre. A 

bizalomra a cég honlapja is rásegített, sok ügyfél ez alapján maga kereste a 

befektetés lehetőségét. A vádlott az üzletkötők számára szervezett képzéseken is azt 

a látszatot keltette, hogy a cégek tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és 

szakmai szabályoknak. 

A 2012 év második felétől a szerződések megjelenésükben és tartalmukban is egyre 

kifinomultabbá váltak. A megállapodások biztosítékként rögzítették a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyét, az Országos Betétbiztosítási Alap 

felelősségvállalását, illetve a szakmai felelősségbiztosítások meglétét is. A PSZÁF és 

az OBA ugyan ennek cáfolataként figyelemfelhívásokat tett közzé, a szóbeli 

tájékoztatásban azonban ezek a garanciák továbbra is szerepeltek. A szakmai 

felelősségbiztosításokat is felmondta a két érintett biztosító, de ezek még a 

szerződésben is benne maradtak, mint ahogy a befektetések tőke- és 

hozamvédettsége is, pedig az ehhez szükséges bankgarancia hiányzott - írja a vád. 

Mindeközben a cégek valós befektetéseket nem végeztek. 

A nyilvántartás sem volt megfelelő, a kifizetések módját és időpontját például 

egyszerű táblázatokban, utólagosan felvezetett adatok alapján rögzítették. Az 

ügyészség megállapította: a vádlott két éven át, sorozatosan csapta be az 

ügyfeleket, hogy saját és családja megélhetését, illetve megszokott életszínvonalát 

biztosítsa. 

Az ügynek 559 sértettje van. 

Megjegyzés:  

Ítélethirdetés 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

 


