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Költségvetési szerv 
önálló intézkedésre 
jogosult dolgozója által 
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üzletszerűen elkövetett 
vesztegetés bűntette

2019.01.15. 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 másodrendű 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  : 

Ügyészi viszontválasz. A vádlottak az utolsó szó jogán felszólalhatnak.

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

2019.01.15.

Berettyóújfalui Járásbíróság – 3-as tárgyaló

B. 53/2018 I.r. D. K.
II.r. T. J. 
III.r. K. P. 
IV.r. J. H. 

Természetkárosítás 
bűntette

2019.01.15. 09:30

Az ügy lényege: 
Tárgyalást tart a Berettyóújfalui Járásbíróság négy cseh állampolgárral szemben egy
természetkárosítás  bűntette  miatt  indult  büntetőügyben.  A  Berettyóújfalui  Járási
ügyészség  vádirata  szerint  a  férfiak  évek  óta  környező  országokba  utaznak  és
elsősorban lepkék élőhelyeit tanulmányozzák. A kloroformot tartalmazó csapdákban
gyűjtött lepkéket aztán preparálják, eladják vagy kiállításokra viszik.

A Hortobágyi Nemzeti Park területén, a Biharsági Tájvédelmi Körzetben, a hencidai
Csere-erdőnél  –  amely  Natura  2000  hálózatba  tartozik  –  a  négy  vádlott  2017.
szeptember 28-án este 9 lepkecsapdát, valamint egy lepkefogó ernyőt helyezett el,
amelyek kloroformot tartalmaztak. A férfiak azért ezt a területet választották, mert
tudták, hogy ott található meg a fokozottan védett nagy szikibagoly lepke és annak
tápláléka, a sziki kocsord nevű növény. A kifejlett nagy szikibagoly lepke – melynek
természetvédelmi értéke 250.000 forint – mindig szeptember és október hónapban
jelenik meg ezen a területen. A természetvédelmi őrök a négy cseh férfit akkor este
tetten érték, a vegyszeres csapdákban pedig 4 darab elpusztult nagy szikibagoly
lepkét  találtak,  melynek  értéke  összesen  1.000.000  forint.  A  kloroformos
vödörcsapdák  egyértelműen  alkalmasak  voltak  a  fokozottan  védett  faj  azonnali
károsítására, elpusztítására. A kloroform gerinctelen állatoknál kis koncentrációban
is azonnali halálhoz vezető hatással bír – fogalmaz a vád.

Az  ügyészség  szerint  a  vádlottak  által  magukkal  hozott,  lepkék begyűjtésére  és
preparálására alkalmas tárgyak – rovartű, kloroform, ölőüveg – arra utalnak, hogy a



csapdákban  maradó  lepkék  preparálása  volt  a  céljuk.  A  nagy  szikibagoly  lepke
feketepiaci értéke egyedenként 100 euró is lehet.

A vád szerint a védett természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye
szükséges kutatás, gyűjtés, kísérlet végzéséhez és járművel történő közlekedéshez
is, a vádlottak ilyen engedélyt az illetékes hatóságtól nem kértek, továbbá a védett
állatfaj befogásához sem rendelkeztek engedéllyel.

Megjegyzés  : 

1. tárgyalás. Vádirat ismertetése, vádlottak kihallgatása.

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

2019.01.17.

Debreceni Járásbíróság – Fszt. 30-as tárgyaló

B. 1321/2018 R. E. Rablás bűntette és más 
bűncselekmények

2019.01.17. 11:00

Az ügy lényege: 
Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben rablás bűntette, súlyos testi sértés bűntette és más bűncselekmény miatt
emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás lényege szerint 2018. november 11-én a hajnali órákban R. E.
egy  balmazújvárosi  sörözőben  elhatározta,  hogy  a  sértett  kabátjának  belső
zsebében  lévő  pénztárcát  eltulajdonítja.  A  sértett  kerékpárját  tolva  távozott  a
vendéglátóhelyről, a vádlott pedig követni kezdte a férfit. Egy közeli utcában R. E.
előzetes  szóváltás  nélkül  ököllel  arcon  ütötte  a  sértettet,  aki  ennek  hatására
elvesztette az egyensúlyát és leült a földre. Ezt követően a 20 éves vádlott két-
három alkalommal a férfi  fejét ököllel megütötte, majd a kabátja belső zsebéből
kivette a pénztárcát, amelyben 14.200 forint és a sértett személyazonosító és lakcím
igazolványa volt. A sértett megkérte a támadót, hogy adja vissza a tárcát, ekkor R.
E. a férfit a fején megrúgta, majd távozott. A vádlott a tárcából a pénzt út közben
kivette, majd a pénztárcát a benne lévő iratokkal együtt egy füves területre dobta. A
sértett  a  bántalmazás  során  8  napon  túl  gyógyuló  arccsonttörést  szenvedett  –
fogalmaz a vád.

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

2019.01.18.

Debreceni Törvényszék – I./126-os tárgyaló

B. 573/2017 M. N. Államhatár átlépéséhez 
vagyoni haszonszerzés 
végett, több 
személynek segítséget 
nyújtva elkövetett 
embercsempészés 
bűntette, több ember 
sérelmére elkövetett 
emberölés bűntettének 
kísérlete

2019.01.18. 08:30

Az ügy lényege: 
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint M.N. iraki származású, holland
állampolgár 2016. decemberében vett bérbe egy áruszállító kisbuszt Hollandiában. A
bérlést  követően  ismerősével  Magyarországon  át  Romániába  utaztak,  a  vádlott
autójával és a busszal. Miután Csanádpalotánál átlépték a határt, M.N. a déli szerb-
román  határhoz  ment,  ahol  a  vádirat  szerint  több  határsértőt  szállított  be  a
kisbuszba.  Ők  kb.  5  nappal  korábban  Belgrádból  indultak  el  és  afgán
embercsempészek irányításával érkeztek a szerb-román határig, a határon át pedig
gyalog, ismeretlenek kísérték át őket – írja a vád. 

Az ügyészség  szerint  M.N.  a  busszal  Románia területén Körösszegapáti  vonaláig
szállította a migránsokat, akik aztán Magyarországra ismeretlen embercsempészek
segítségével gyalog jöttek át. M.N. eközben az üres busszal Ártándnál lépett be az
országba.  2016.  december  16-án  reggel  7  óra  körül  Körösszegapáti  felől
Biharkeresztes  irányába  tartott,  a  megbeszélt  találkozóhely  felé.  Körösszegapáti
külterületén állt meg, majd a 36 fősre duzzadt csoport tagjai beszálltak a kisbuszba.
35-en fértek be a raktérbe,  egy ember  az  utasfülkében foglalt  helyet.  Az úticél
Németország volt. Az eseményeket egy arra közlekedő autóbusz sofőrje és utasa
észlelte, akik azonnal hívták a rendőrséget. A rendőrök alig 10 kilométerrel arrébb
meg is állították a járművet, kinyitották a kisbusz oldalsó ajtaját, és rátaláltak a 36
külföldire. A járőrök azt észlelték, hogy embertelen körülmények között, szorosan
egymás  mellett  álltak,  az  ajtó  kinyitásakor  szinte  kizuhantak  a  zárt  raktérből  –
fogalmaz a vádirat -, szemmel láthatóan valamennyien rosszul voltak, hányingerre,
fejfájásra  panaszkodtak.  A  vádlottat  előállították,  a  31  iraki,  4  szír  és  egy iráni
állampolgár  ellen idegenrendészeti  eljárás indult,  majd az  illegális  határátlépőket
visszatoloncolták Romániába.

A  vádirat  szerint  a  rakodótér  levegőutánpótlására  alul  4  db,  ún.  rácsozott
szellőzőkopoltyú volt kialakítva, levegőbefúvásra alkalmas vezetékrendszer azonban
nem állt rendelkezésre. A rakodóteret a vezetőtértől elválasztó falon más szellőzési
lehetőség nem volt, az ajtók pedig jól zártak, így kívülről sem juthatott levegő a
raktérbe.  A  rakodótérben  álló  35  ember  vetületi  felülete  59.675  cm2-t  tett  ki,



miközben a rakodótér alapterülete alig haladta meg az 58.000 cm2-t. Az emberek
olyan szorosan álltak egymás mellett, hogy az alulról esetlegesen bejutó minimális
levegő  áramlását  lezárták.  A  vádirat  ír  arról  is,  hogy  miközben  35  embernek
percenként 210 – 280 liter levegőre van szüksége, addig összesen 1100 – 1800 liter
levegő állt rendelkezésre. A raktérben lévő levegőt tehát a bent tartózkodók 3,8 –
7,8 perc alatt  használhatták el.  Az oxigén mennyisége folyamatosan csökkent,  a
kilélegzett  széndioxid  mennyisége  folyamatosan  nőtt,  mely  rövid  időn  belül
oxigénhiányos állapotot idézett elő. Az, hogy az illegális határátlépők nem fulladtak
meg, csak a véletlenen múlott – írja az ügyészség. 

A vádhatóság szerint a vádlottnak tisztában kellett lennie azzal, hogy a raktérben 
szállított emberek fulladásos halálának reális esélye van, de közömbös maradt 
eziránt.

Megjegyzés  : 

Perbeszédek.

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


