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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 

 

2018.07.04. 

 

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I/120. 

Bf. 543/2017. 

 

H.M. 

 

Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2018.07.04. 13.00 

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, tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 
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BERETTYÓÚJFALUI JÁRÁSBÍRÓSÁG – 3. tárgyaló 

B. 251/2017. 

 

I. L. Gy. 

II. L. Gyné 

Gondatlanságból 

elkövetett súlyos testi 

sértés vétsége 

2018.07.05. 13.00 

Az ügy lényege:  

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség vádirata szerint a másodrendű vádlott, L. Gyné 

fiával, az elsőrendű vádlottal – L. Gy. – együtt lakott egy hencidai családi házban, 

ahol a hátsó udvaron több nagytestű, kaukázusi kutyát tartottak. A kutyákat az első 

udvartól egy nehézkesen működő tolózáras kiskapu választotta el.  

2015. október elsején délután egy helybeli, 72 éves asszony kerékpározott el a 

vádlottak háza előtt, amikor az egyik kaukázusi kutya kiszaladt az utcára és 

felborította. Röviddel ezután a másik két nagytestű kutya is odafutott a sértetthez, 

de nem tudták megharapni.  Az asszonynak úgy sikerült megakadályoznia, hogy 

maga fölött tartotta a biciklit. Az idős nő combcsont törést szenvedett, fél év alatt 

gyógyult fel. 

2017 augusztusában újra támadtak a kutyák. Két rokon érkezett látogatóba 

Hencidára. A vádlottak felajánlották a vendégeknek, hogy vigyenek magukkal körtét, 

így az egyik asszony kiment az udvarra gyümölcsöt szedni. 85 éves édesanyja éppen 

egy szatyorért lépett vissza a házba, amikor a két kaukázusi kutya kinyitotta az alsó 

udvar kiskapuját és rárontott a körtefa alatt álló sértettre. Az asszony kiabálására L. 

Gy. kijött a házból és visszazavarta a kutyákat. A sértettet az egyik kutya a 

lapockájánál, a másik a combján harapta meg, a gyógyulás másfél hónapot igényelt 

– tartalmazza a vádirat. 

Az ügyészség szerint a két vádlott egyik esetben sem járt el körültekintően, nem 

teremtettek olyan körülményeket, hogy a kutyák ne tudjanak kijutni a felső udvarra 

és az utcára. A vád szerint látniuk kellett volna, hogy milyen veszélyeket rejt 



magában az, hogy a kutyákat szabadon tartották, nyitott nagykapu, rossz tolózár 

mellett. A két ember hanyag gondatlanságuk miatt sérült meg – fogalmaz az ügyész. 

A hatósági állatorvos egyébként a kutyák 14 napos megfigyelését rendelte el, de ez 

idő alatt veszettségre utaló tünetek nem jelentkeztek. A vádlottak a második 

támadást követően a hátsó udvar góréja alatt a kutyáknak egy kenelt alakítottak ki, 

hogy hasonló eset a későbbiekben ne fordulhasson elő – írja a vád. 

Megjegyzés:  

Tárgyalás folytatása - amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik, úgy 

ítélethirdetés is várható 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 


