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Az ügy lényege: 
A Berettyóújfalui  Járási  ügyészség  vádirata  szerint  a  három vádlott  Kaposvárról
gépkocsival  érkezett  Szentesre  2016.  május  19-én.  Egy  családi  háznál  S.  L.
becsengetett az idős asszonyhoz, akinek azt mondta, hogy 84.000 forint nyugdíj-
kiegészítést  hozott.  A férfi  bejutott  a 85 éves nő házába,  ahol  elkérte a  sértett
személyi igazolványát. A vádlott közölte, hogy előbb meg kell néznie egy 10.000
forintos bankjegyet, aminek felírja a sorszámát, és azzal igazolja a pénz átadását. A
megtévesztett  asszony bement a  szobába a bankjegyért,  ezt  kihasználva a férfi
kileste, hogy hol tartja a pénzt, majd telefonon felhívta a társát, aki becsengetett a
házba. S. L. mondta, hogy csak a társa az, aki a bélyegzőt hozta. A vád szerint a
gyanútlan nő letette a 10.000 forintos bankjegyet a konyhaasztalra, majd kiment az
udvarra, hogy beengedje a másik férfit. Ez alatt az idő alatt S. L. eltulajdonította a
sértett  takarékbetétkönyvét,  120.000 forint  készpénzt,  valamint az asztalra letett
bankjegyet, kiment az udvarra D. R.-hez, aztán közösen beültek a közeledő autóba,
amit harmadik társuk D. A. vezetett. 

Hat nappal később a három vádlott ugyanazzal a személygépkocsival a Komárom-
Esztergom megyei Ászár község egyik családi háza előtt parkolt le. S. L. a nyitott
kerítéskapun keresztül bement az udvarra és bekopogott. A férfi meglátta, hogy az
ajtót nyitó 73 éves sértett nyakán kötés van, majd egyből mondta, hogy a műtét
miatt 73.000 forint segélyt hozott. A megtévesztett sértett beengedte a férfit, aki a
nő személyi igazolványát, valamint egy 10.000 forintos bankjegyet kért, mert annak
a sorszámát fel kell írnia. Miután első rendű vádlott kifigyelte, hogy a sértett hol
tartja a pénzét telefonon jelzett társának, aki további papírokkal megjelent a házban
és elterelte az idős asszony figyelmét. S. L. a szekrényből kivett 180.000 forintot,
majd D. R.-el sietősen távoztak a kocsihoz – fogalmaz a vádirat.  

Az ügyészség szerint a vádlottak gépkocsijukkal másnap Komádiban, egy 82 éves
férfi  háza előtt  álltak meg.  Első rendű vádlott  a  házba a nyitott  ajtón keresztül
bement,  majd  az  idős  –  ágyban  fekvő  –  sértettnek  azt  állította,  hogy  a
polgármesteri hivatalból küldték, 80.000 forint készpénzt hozott. A férfi itt is elkért
egy 10.000 forintos bankjegyet annak sorszáma miatt, de arra itt is csak azért volt
szükség, hogy megtudja, hol tartja a sértett a pénzét. Társával együtt elterelték az
idős ember figyelmét, akitől 1 millió forint készpénzt tulajdonítottak el.   

A  berettyóújfalui  rendőrök  a  térfigyelő  kamerafelvételek  alapján  azonosították  a
vádlottak gépkocsiját, amelyet a kiadott körözés alapján a Somogy megyei Mernyén
állítottak meg. A három férfit elfogták, a náluk lévő 968.670 forint készpénzt pedig
lefoglalták.       



Megjegyzés  : 

Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik perbeszédekre és ítélethirdetésre is sor
kerülhet.

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
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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: 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
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Debreceni Törvényszék – I. emelet 120-as tárgyaló

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

2019.01.08. 10:30

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 - 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


