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Az ügy lényege:  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint P. L. 2011-ben vásárolt meg egy 

zártkerti ingatlant Tégláson, hogy ott gombát termesszen. A vádlott műanyag 

nyílászárók gyártásával és forgalmazásával is foglalkozott, de a vállalkozás nem 

hozott számára elegendő hasznot. 2013-ban így elhatározta, hogy ingatlanán 

vadkendert fog termeszteni. 

A magokat Ausztriában vette, az interneten közzétett ismeretterjesztő cikkek alapján 

pedig beszerezte az ültetvényhez szükséges lámpákat, ventillátorokat, szellőzőket is. 

Azért, hogy a marihuána ültetvényt ne fedezzék fel, a zártkerti tanyás ingatlan 

téglaépülete mellett könnyűszerkezetes technológiával egy földalatti pincerendszert 

alakított ki. Átalakította az elektromos vezetékrendszert is, hogy méretlen 

villamosenergiával tudja ellátni az ültetvényt – írja a vád. P. L. elhatározta, hogy a 

megtermelt vadkendert fél kilós csomagokba méri ki és ismerőseinek értékesíti. 

Az elsőrendű vádlott a tanyán a vadkender mellett jövedéki terméknek minősülő 

dohány termesztésével is foglalkozott. A feldolgozás és az értékesítés érdekében 

több gépet, dohánylevél darálót, csomagológépet is beszerzett. 

Az ügy másodrendű vádlottja, M. S. üzleti vállalkozása szintén nem hozta a remélt 

bevételt, ezért felvette a kapcsolatot az elsőrendű vádlottal és megállapodtak abban, 

hogy megvásárolja tőle a megtermelt marihuánát – tartalmazza a vádirat. 

2016. május 18-án M. S. egy doboznyi marihuánáért ment a téglási tanyára. A Hajdú-

Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának munkatársai tetten érték, 

amikor a csaknem 500 gramm kábítószert átvette. Ezt követően házkutatást tartottak 

az ingatlanon, ahol lefoglaltak 645 kilogramm vágott dohányt, a pincerendszerben 

pedig rábukkantak a 224 növényből álló ültetvényre. A nyomozók a helyszínen 

lefoglaltak még 10 csomag szárított vadkendert is, amelyek súlya csaknem elérte a 

3 és fél kilogrammot, ez a jelentős mennyiség alsó határának háromszorosa. 

Cannabis növények esetében a 100 tő fölötti mennyiség jelentős mennyiségnek 

számít. 

A vádlott az illegális áramvételezéssel az áramszolgáltatónak csaknem 4 millió forint 

kárt okozott – írja a vád. 

 

Megjegyzés:  
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK, I/120. 

Bf. 69/2018. 

 

T.A.S. Nagyobb kárt okozó 

csalás bűntette 

2018.06.05. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Hajdúböszörményi Járásbíróság 2017. december 15-én hozott ítéletében 

bűnösnek mondta ki két rendbeli csalás bűntettében T. A. S. vádlottat, ezért őt 

halmazati büntetésül 500 napi tétel pénzbüntetésre ítélte. Egy napi tétel összegét 

2.500 forintban állapította meg a bíróság, így a vádlottnak összesen 1 millió 250 ezer 

forintot kell megfizetnie. 

Az elsőfokú bíróság tényállása szerint T. A. vádlott a vádbeli időszakban az Országos 

Polgárőr Szövetség elnökhelyettese és a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség 

elnöke volt. Az Országos Polgárőr Szövetség nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 

2016. év első negyedévében láthatósági mellények beszerzése tárgyában, melyre a 

V. Kft. 2016. februárjában pályázatot nyújtott be. A vádlott előtte, 2016. januárjában 

felvette a kapcsolatot a hajdúböszörményi cég vezetőjével, akivel megállapodott 

abban, hogy a láthatósági mellényeket kész állapotban a kft-jétől fogja 

megvásárolni. 

2016. február közepén az ajánlatok nyilvános felbontása során egyértelművé vált, 

hogy a közbeszerzési eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot a V. Kft. tette. 

T. A. S. – tudva azt, hogy a láthatósági mellények legyártását a V. Kft nyeri meg, 

melyet a böszörményi cég bevonásával fog teljesíteni - 2016. április 29-én 7 óra 

körüli időben személyesen felkereste a böszörményi cég vezetőjét (az egyik 

sértettet) az irodájában, ahol tőle 2 millió forintot kért azzal, hogy azt az „Öregnek” 

(az OPSZ elnökének) kellene felküldeni, a pénz kérésének a célját azonban nem 

jelölte meg. A sértett mondta a vádlottnak, hogy ezt a másik sértettel kellene 

rendeznie, hiszen ő áll kapcsolatban az OPSZ-szel, a pályázatot ő nyerte meg. 

Ekkor a sértett – T. A. S. jelenlétében – megpróbálta felhívni a másik cég vezetőjét, 

de ez nem sikerült, mert a V.Kft. vezetője külföldön tartózkodott. A sértett ekkor 

sms-ben tájékoztatta őt a pénz kéréséről. Távozásakor a vádlott azt mondta, hogy 

hozzávetőlegesen 10 nap múlva vinné a pénzt Budapestre, addig egyeztesse ezt a 

másik sértettel, és ha rendben van, szóljon neki telefonon. 

A V.Kft. cégvezetője hazaérkezését követően, május első napjaiban a sértettek 

telefonon megbeszélték, hogy a böszörményi cég vezetője átadja a kettőjük 

nevében a 2 millió forintot a vádlottnak, de a V.Kft. vezetője a rá eső 1 millió forint 

átadását ahhoz kötötte, hogy előtte a kérést ellenőrzi az OPSZ elnökénél. A 

böszörményi cég vezetője a 2 millió forintot 2016. május hónap első napjaiban – 

pontosabban meg nem határozható időben a cég irodájában átadta a vádlottnak, 

egyúttal jelezte, hogy a pénz átadásáról a másik sértett is tud, de ő sem érti miért 

van erre szükség, ezért biztosan meg fogja kérdezni erről az OPSZ elnökét. 



A közbeszerzési keretszerződés aláírására 2016. május 23. napján került sor. 

A V.Kft. vezetője 2016. szeptember- 6-án adta át az 1 millió forintot a böszörményi 

cég vezetőjének. 

A V.Kft. képviselője többszöri próbálkozás után 2016. november 21. napján 

találkozott az OPSZ elnökével, kérdezte, hogy a vádlott által kért pénzt megkapta-e, 

melynek során kiderült, hogy a férfi semmilyen célra nem kért és nem kapott pénzt. 

 

Megjegyzés:  

 

Másodfok, nyilvános ülés 
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