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DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG, fszt. 30. 

Fk. 147/2018. 

 

I.r. fk. S.F. 

II.r. fk. Sz.N. 

Rablás bűntette és 

kísérlete 

2018.06.11. 08.30 

Az ügy lényege:  

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint az elsőrendű vádlott, fk. 

S.F. a bűncselekmények elkövetése idején 12, a másodrendű vádlott, fk. Sz.N. pedig 

13 éves volt. A 2016/2017-es tanév első félévében mindketten egy debreceni 

általános iskola 6. osztályába jártak. Az ügy két 12 éves sértettje az intézmény 5. 

osztályos tanulója volt.  

A vádlottak 2016. november 18-tól kezdve napi rendszerességgel követeltek pénzt 

a sértettektől, erőszakkal, illetve fenyegetésekkel félemlítették meg két 

iskolatársukat. 

A bántalmazás és a fenyegetés napoko.n át tartott. A vádlottak többször megrúgták, 

leköpték, bordán ütötték a sértetteket, akikkel közölték, hogy „mostantól csicskák 

vagytok” és pénzt kell nekik hozniuk. Megfenyegették őket, nehogy el merjék 

mondani szüleiknek a történteket. Következő alkalommal a porta közelében kérték 

számon a sértetteken a pénzt. Ez az incidens is bántalmazással ért véget: 

megrugdosták, hajuknál cibálták, leköpték a két fiút. Verést ígértek be nekik arra az 

esetre, ha másnapra nem kapnak tőlük pénzt. Rákövetkező nap az udvaron vették 

elő a két sértettet, akik hiába futottak el, kigáncsolták őket, majd a földön fekvő 

fiúkat megrugdosták és leköpték – írja a vád. Az azt következő napon testnevelés 

óra előtt, az öltözőben keresték meg a sértetteket, akik a mellékhelyiségbe 

menekültek, de ezúttal sem ért véget a számonkérés bántalmazás nélkül.  

2016. november 24-én az egyik sértett a büfénél állt sorba, a vádlottak kifigyelték, 

hogy egy kétezrest tart a kezében. A fiú éppen 150 forintot tett a pultra, amikor fk. 

Sz.N. hirtelen odalépett, felkapta a pénzt és elszaladt. A két sértett előbb a tolvaj 

után iramodott, majd meggondolták magukat, úgy döntöttek, inkább elrejtik a 

szekrényben lévő iskolatáskába a kétezer forintos bankót, nehogy később 

megtalálják náluk. A vádlottak hamarosan meg is jelentek és követelték a pénzt. 

Sz.N. megragadta az egyik fiú torkát, S.F. pedig másik iskolatársa karját feszítette 

hátra. Átkutatták a zsebeiket, de csak 20 db „testfestős” cukorkát találtak bennük, 

ezeket magukhoz is vették és később elfogyasztották. Azzal engedték el a 

sértetteket, hogyha másnapra nem hoznak pénzt, „még nagyobb baj lesz”. A két fiú 

ekkor az udvarra szaladt, hogy segítséget kérjen a tanároktól, de a vádlottak utánuk 

vetették magukat és az egyik épület mögötti füves területen elgáncsolták őket. A 

vádirat szerint fejüket belenyomták egy vakondtúrásba, aztán záporoztak a rúgások. 

A pénzt keresve újra átkutatták az egyik sértett zsebeit, hiába, aztán megint 



súlyosabb veréssel fenyegették meg a két ötödik osztályos gyereket. A bántalmazást 

észlelte a sértettek egyik osztálytársa, de amikor közeledni kezdett, a két vádlott 

odafutott és kergetni kezdte. A fiút az udvaron megrúgták, majd miután az aulába 

menekült, ott nekilökték a radiátornak és tovább bántalmazták. Ekkor jelent meg a 

folyosón az intézményvezető, aki észrevette a síró, földön fekvő diákot. A sértettek 

ezután még ott a folyosón elpanaszolták a történteket az intézményvezetőnek és az 

iskola ifjúságvédelmi felelősének. A két vádlott a folyosón távolodva még 

visszafordult feléjük, és Sz.N. „ujjával a torkánál fenyegetően húzó mozdulatot tett” 

– írja a vád.  

A legutolsó bántalmazás során egyébként az egyik sértett 8 napon túl gyógyuló 

sérülést is szenvedett: eltört a szegycsontja. Az elrabolt cukorka 200 forintot ért. 

Megjegyzés:  

Tárgyalás folytatása. Ha sikerül befejezni a bizonyítási eljárást, talán perbeszéd és 

ítélet is lehet. 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.06.12. 

 

DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG – I/153. 

B. 1433/2017. 

 

F. Á. 

 

Csekély mennyiségű új 

pszichoaktív anyaggal 

visszaélés vétségének 

kísérlete 

2018.06.12. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint 2017. április 12-én F. Á. 

vádlott és S. J. ellen egy lopási ügyben tartott tárgyalást a Debreceni Járásbíróság, 

melynek mindketten vádlottjai voltak. A tárgyalást megelőzően az akkor 

szabadlábon védekező F. Á. és az előzetes letartóztatásban lévő S. J. is a folyosón 

várakozott, a BV őrökkel együtt. Az ügyészség szerint a vádlott várakozás közben 

elővette zsebéből a becsomagolt kábítószert és társa felé mutatta, jelezve, hogy azt 

neki hozta.  

A tárgyalás alatt F. Á. és S. J. egymás mellett ültek a vádlottak padján, a 

büntetésvégrehajtási őrök pedig S. J. háta mögött foglaltak helyet. Tárgyalás közben 

F. Á. kihasználva, hogy nem őket figyelik, elővette zsebéből a kábítószert. A 

„szintetikus kannabinoid” a bírósági tárgyalásra szóló idézésbe volt becsomagolva. 

F. Á. ökölbe szorította kezét, benne a csomaggal, S.J. combjára helyezte, majd egyre 

közelebb húzódott társához, hogy átadhassa. Ez azonban nem sikerült, az egyik őr 

ugyanis észrevette és felszólította F. Á-t, hogy adja át neki a tenyerében rejtegetett 

csomagot. A tárgyalás félbeszakadt, a bíró értesítette a rendőrséget, akik aztán a 

helyszínen lefoglalták a kábítószert.  

Az új pszichoaktív anyag későbbi vizsgálata során kiderült, hogy a hasis és a 

marihuána hatóanyagához hasonló hatású, mesterségesen előállított vegyületről 



van szó, amely 5F-ADB-PINACA hatóanyagot tartalmaz. A vádlottnál lefoglalt 

mennyiség nem éri el a csekély mennyiség felső határát – írja a vád.  

 

Megjegyzés:  

1. (érdemi) tárgyalás. 

Ha sikerül befejezni a bizonyítási eljárást, talán perbeszéd és ítélet is lehet. 

 

(a korábbi tárgyalás a vádlott távolmaradása miatt elmaradt)  

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.06.12. 

 

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I/120. 

Bf. 543/2017. 

 

H.M. 

 

Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2018.06.12. 10.30 

Az ügy lényege:  

2017. október 10-én 1 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte a Debreceni Járásbíróság 

– három évre felfüggesztve - azt a vádlottat, aki behajtott egy STOP táblás 

kereszteződésbe és halálos balesetet okozott 2017 januárjában Debrecenben, a 

Nagyerdei körúton. A bíróság a vádlottat 4 év 4 hónapra eltiltotta a közúti 

járművezetéstől, illetve kötelezte az eljárás 370 ezer forintos bűnügyi költségének 

megfizetésére. 

A Debreceni Járásbíróság a vádlott beismerő vallomása, a tanúvallomások, a 

helyszíni kamerafelvétel és az igazságügyi orvosszakértő véleménye alapján 

elfogadta a vádirati tényállást. Eszerint H. M. 2017. január 11-én derült, napos 

időben, száraz úton, közepes forgalomban haladt Debrecenben, az Oláh Gábor 

utcán a Martinovics utca irányába. A Nagyerdei körút kereszteződéséhez érkezve 

azonban a STOP táblánál nem állt meg, csak lassított. Amint haladt tovább 

egyenesen, nagy fokú figyelmetlensége miatt nem biztosított elsőbbséget a neki 

balról – a Baksay utca felől - érkező személygépkocsinak. A vádlott autójával 

nekiment a másik jármű bal hátsó részének, ami miatt a sofőr elvesztette uralmát 

autója fölött, átsodródott a másik sávba, ahol összeütközött egy szembejövő 

gépkocsival. A balesetben öten sérültek meg. A vétlen autó jobb hátsó ülésén utazó 

69 éves férfi olyan súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy két héttel 

később a Kenézy Kórházban meghalt. Életét az idejekorán érkező orvosi segítség is 

csak meghosszabbíthatta, de nem menthette meg. 

Vágó Zsolt az ítélet indoklásában kiemelte: egyértelmű, hogy a vádlott nem tartotta 

be a KRESZ szabályát, a halálos kimenetelű közlekedési szituáció az ő szándékos 

szabályszegése miatt alakult ki. A bíró szerint a vádlott különösen felelőtlenül járt el, 

az pedig, hogy már több szabályszegésen van túl, azt mutatja, hogy az elmúlt két 

évben nagy fokú közönyt tanúsított a közlekedési szabályrendszer irányába. A 

vádlott ugyanis 2015 óta rendelkezik jogosítvánnyal és eljárás ugyan nem indult 

eddig ellene, kisebb közlekedési szabálysértések miatt már hat alkalommal kapott 

helyszíni bírságot. 

Az ítélet kiszabásakor a Debreceni Járásbíróság súlyosító körülményként értékelte a 

durva közlekedési szabályszegések elszaporodottságát, illetve azt, hogy a vádlottat 



két éven belül hatszor vonták felelősségre közlekedési kihágások miatt. Enyhítő 

körülményként értékelte ugyanakkor a vádlott fiatal felnőtt korát, beismerő 

vallomását, valamint azt, hogy meg lehetett állapítani a markáns sértetti közrehatást 

is. Az orvosszakértő szerint ugyanis, ha a sértett be lett volna kötve, nagy 

valószínűséggel nem halt volna meg a karambolban. 

A bíróság az előzetes mentesítésre nem látott lehetőséget a bűncselekmény súlya 

és a vádlott közlekedési előélete miatt. 

 

Megjegyzés:  

Másodfok, nyilvános ülés 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.06.13. 

 

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 

2018.06.13. 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 elsőfokú 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 folytatása 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.06.13. 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 112.  

B. 148/2016. 

 

B.Z. 

 

Kereskedéssel elkövetett 

új pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette; 18. 

életévét be nem töltött 

személynek új 

pszichoaktív anyag 

átadásával, csekély 

mennyiségű új 

pszichoaktív anyagra 

elkövetett, új 

pszichoaktív anyaggal 

visszaélés bűntette 

2018.06.13. 08.30 

Az ügy lényege:  

A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség vádirata szerint B.Z. 2015 nyarától 2016 

februárjáig egy új pszichoaktív anyaggal, „Herbállal” kereskedett. A vádlott a 

kábítószert zöld növényi törmelék formájában árulta, grammját ezer forintért. A 

drogot otthonában készítette el, majd kiadagolta és eladta. A vevők házhoz mentek 

a kábítószerért, cigarettapapírba csomagolták a növényi törmeléket, úgy 

fogyasztották – írja a vád.  



A vádirat több konkrét vásárlót is megnevez, akik alkalmanként, vagy heti-napi 

rendszerességgel vásároltak a vádlottól.  

2015 júliusa és 2015 decembere között egy helyi, 17 éves fiú is B.Z. törzsvevője lett, 

az ügyészség szerint 15-20 alkalommal vett a Herbálból. A középiskolás is ezer 

forintot fizetett grammonként és az éppen nála lévő pénz összegétől függött, hogy 

egy-egy alkalommal mekkora mennyiséggel távozott. 

A B.Z. által árusított „Herbál” nevű pszichoaktív anyag AMB-FUMINACA vegyületet 

tartalmazott, amely 2015. júliusától új pszichoaktív anyagnak minősül – szögezi le a 

vádirat. 

 

Megjegyzés:  

Tárgyalás folytatása. Ha a bizonyítási eljárás befejeződik, 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 

 


