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B. 457/2018. I. r. B. M.
II. r. O. J.

Pénzmosás bűntette 2018.11.19. 09:00

Az ügy lényege: 
A  Hajdú-Bihar  Megyei  Főügyészség  vádirata  szerint  a  vádlottak  ismeretlen
elkövetők  vagyon  elleni  bűncselekményeiből  származó  pénzeszközök  eredetének
eltitkolásban működtek közre 2017. február 2-a és február 7-e között. Másodrendű
vádlott  2017  január  közepén,  az  interneten  talált  egy  álláshirdetést,  amelyben
építőipari munkára kerestek munkavállalókat. O. J. felhívta a megadott számot, a
telefont  egy férfi  vette  fel,  aki  budapesti  munkavégzésre  irányuló  ajánlatot  tett
azzal  a  kikötéssel,  hogy  előbb  nyisson  lakossági  folyószámlát.  A  férfi  abban
állapodott meg telefonon a másik – valószínűleg álnéven bemutatkozó – férfival,
hogy élettársa B. M., az ügy elsőrendű vádlottja lesz a számla tulajdonosa, míg O.
J. a rendelkezési jogosult. A vádlottak 2017. február 1-jén egy hajdúböszörményi
bankfiókban nyitottak lakossági  folyószámlát,  a számlaszámot pedig elektronikus
úton  másodrendű  vádlott  elküldte  a  telefonon  állást  ajánló  személynek.  Erre  a
számlára  2017.  február  2-án  és  február  3-án  egy  csalássorozat  négy  sértettje
összesen  több  mint  22  millió  forintot  utalt  ismeretlenek  megtévesztő
magatartásának  hatására.  A  vádirat  szerint  az  ismeretlen  „munkaadó”  ezután
200.000 forintot utalt elsőrendű vádlott egy másik számlájára, amit felvett, majd
azt az utasítást adta, hogy a megnyitott számláról annyi készpénzt vegyen fel egy
bankban, amennyit csak tud. A két vádlott egy debreceni pénzintézetben kísérelt
meg  először  pénzt  felvenni,  azonban  az  ügyintéző  a  banki  művelet  teljesítését
megtagadta,  mert  gyanússá  vált  számára,  hogy  az  „ügyfelek”  nem ismerték  a
számla  egyenlegét,  azt  sem  tudták  megmondani,  hogy  mennyi  pénzt  akarnak
felvenni, valamint a számlamozgásokkal sem voltak tisztában – tartalmazza a vád. 

A  meghiúsult  pénztári  kifizetést  követően  egy  másik  debreceni  bankfiókban  a
vádlottak fel tudtak venni összesen 6 millió forintot, amit taxival Budapestre kellett
vinniük. Elsőrendű vádlott ezután egy budapesti bankfiókban további 1 millió forint
készpénzt  vett  fel,  majd  élettársával  együtt  –  sötétedés  után  –  egy
bevásárlóközpont parkolójához mentek, ahol egy kamion sofőrjének átadták a 7,2
millió forintot. A pénzből a sofőr közreműködésükért 38.000 forintot adott, valamint
további 70.000 forintot adott még taxira. 

A  két  vádlott  2017.  február  6-án  ismét  Budapestre  utaztak,  ahol  az  ismeretlen
férfitől  kapott  utasítások  alapján négy bankfiókból  összesen 10.600.000 forintot
vettek fel, amit taxival Hódmezővásárhelyre szállítottak, ahol azt egy telephely előtt
átadták  egy  ismeretlen  személy  részére.  A  férfi  a  közreműködésükért  30.000
forintot, a taxira 90.000 forintot adott a vádlottaknak – fogalmaz az ügyészség.

Ezt követően másnap az ismeretlen férfi telefonon ismét megkérte a két vádlottat,
hogy számlaszámukról  egy debreceni  bankfiókban vegyenek fel  annyi  készpénzt
 amennyit csak tudnak. A tranzakciót és a számlára érkezett több mint 18 millió
forintot a bankbiztonsági szolgálat gyanúsnak találta és értesítette a rendőrséget,
így a banki művelet meghiúsult.



A vádirat szerint a férfi és a nő felismerte, hogy a bankszámlán található pénzek
büntetendő cselekményből származnak, előre látták, hogy a pénzeket ismeretlen
személyeknek,  az  ország  távolabb  eső  városaiba  kell  szállítaniuk,  így
közreműködtek a pénz eredetének eltitkolásában.

Megjegyzés  : 

Előkészítő ülés.

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464

email: sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728

2018.11.20.

Püspökladányi Járásbíróság – 1-es tárgyaló

B. 54/2018. Sz. G. Gyermekpornográfia 
bűntette

2018.11.20. 08:30

Az ügy lényege: 

A Püspökladányi Járási Ügyészség vádirata szerint Sz. G. a számítógépére egy olyan
programot telepített,  amelynek segítségével a nyílt internethasználat során tiltott
tartalmú weboldalakat is meg tudott nézni. 

A vádlott különböző gyermekpornográf tartalmú fórumokon regisztrált, majd 2017.
október 24-ét követően a „darknet”-ről 613 darab tizennyolcadik életévüket be nem
töltött személyekről, meztelenül, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal
ábrázoló fénykép- és videofelvételeket töltött le a számítógépéhez csatlakoztatott
memóriakártyájára – fogalmaz az ügyészség. 

A  vádlott  lakhelyén a nyomozó hatóság 2018.  április  17-én házkutatást  tartott,
amely során a memóriakártyát lefoglalták. A 32 éves férfi az eljárás során beismerő
vallomást tett – tartalmazza a vádirat.

Megjegyzés:

1. tárgyalás

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464

email: sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728



2018.11.20.

Debreceni Törvényszék – I. emelet 120-as tárgyaló

Bf. 236/2018. I. r. S. Á. Halálos közúti baleset 
gondatlan okozása 
vétség és más 
bűncselekmények

2018.11.20. 08:30

Az ügy lényege: 

A  Debreceni  Járásbíróság 2018.  április  9-én bűnösnek mondta ki  halálos  közúti
baleset  gondatlan  okozásának  és  ittas  állapotban  elkövetett  járművezetés
vétségében S.Á. elsőrendű vádlottat. Ezért őt halmazati büntetésül 3 év 10 hónap
fogházbüntetéssel  és  4  év  közúti  járművezetéstől  eltiltással  sújtotta.  Sz.  K.
másodrendű  vádlottat  pedig  járművezetés  tiltott  átengedése  vétsége  miatt  6
hónap, 3 év próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte és 1 évre eltiltotta a
közúti járművezetéstől.

Az  ítélet  ellen  az  elsőrendű  vádlott  és  védője  felmentésért  fellebbezett,  míg  a
másodrendű vádlott vonatkozásában – tekintettel arra, hogy a nyitva álló határidőn
belül jogorvoslati kérelem nem érkezett – az ítélet jogerőre emelkedett. 

A  bíróság  a  bizonyítási  eljárást  lefolytatva  ítéleti  tényállásban  megállapította:  a
vádlottak 2016. május 31-én egy debreceni garázs előtt találkoztak, ott szeszes italt
fogyasztottak. Innen éjfélt követően indultak el úgy, hogy a másodrendű vádlott –
aki tudott arról, hogy S. Á. alkoholt fogyasztott – megkérte az elsőrendű vádlottat,
hogy  vezessen.  Egy  ideig  kocsikáztak,  több  helyen  megálltak.  A  baleset
helyszínéhez 02 óra 40 perc  körül  érkeztek,  az  elsőrendű vádlott  ekkor  95-100
km/h sebességgel közlekedett a benzinkút irányába. A sebesség túllépése miatt a
balra ívelő kanyart nem tudta bevenni, sodródni kezdett, a gépkocsival felszaladt az
útpadkára, és az ott tartózkodó sértetteket elütötte. A gépkocsi egy fának ütközve a
tetejére borulva állt meg. A baleset következtében egy 28 éves férfi a helyszínen
életét  vesztette,  egy 19  éves  lány  súlyos,  életveszélyes  sérüléseket  szenvedett,
melyek maradandó fogyatékosság hátrahagyásával gyógyultak.

Dr. Tóth Ildikó bíró az ítélet indokolásakor kifejtette: a gépkocsi kisodródását, így a
balesetet  az  igen  jelentős  sebességtúllépés  okozta,  az  elsőrendű  vádlott  a
megengedett 50 km/h helyett 95-100 km/h sebességgel haladt. S. Á. a balesetet
megelőzően alkoholt és kábítószert is fogyasztott, ittas állapotban volt, amikor a
gépjármű hozzá került. Viszont azt már kétséget kizáróan nem lehetett bizonyítani,
hogy a baleset bekövetkeztekor ezek befolyásoltsága alatt állt. 

A  büntetés  kiszabásakor  a  bíróság  súlyosító  körülményként  értékelte,  hogy  az
elsőrendű vádlott vezetői engedéllyel nem rendelkezett, a megengedett sebesség
duplájával  közlekedett  és  okozott  balesetet,  valamint  azt,  hogy  egy  fiatal  lány
maradandó  fogyatékossága  is  bekövetkezett.  Enyhítő  körülményként  vette
figyelembe a büntetlen előéletét, a bűnösségre is kiterjedő beismerő vallomását. A
bíróság mindkét vádlottnál  enyhítő körülményként értékelte az időmúlást, míg a
másodrendű  vádlott  esetében  azt  is,  hogy  két  kiskorú  gyermek  eltartásáról
gondoskodik.  



Megjegyzés:

Másodfokú eljárás, nyilvános ülés.

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464

email: sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728


