
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
2019.01.21. – 01.25.

2019.01.21.

Debreceni Törvényszék – I. emelet 122-es tárgyaló

Bf. 335/2018 N. I. Halált okozó, 
foglalkozás körében 
elkövetett gondatlan 
veszélyeztetés vétség

2019.01.21. 10:30

Az ügy lényege: 
A  Hajdúböszörményi  Járásbíróság  2018.  május  8-án  bűnösnek  mondta  ki  halált
okozó, foglalkozás  körében elkövetett  gondatlan veszélyeztetés vétségében N. I.
vádlottat.  Ezért  őt  1  év  fogházbüntetéssel  sújtotta,  másfél  év  próbaidőre
felfüggesztve és kötelezte a csaknem félmilliós bűnügyi költség megfizetésére.  Az
ítélet ellen a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, az ügyészség tudomásul
vette. 

A bíróság a bizonyítási eljárást lefolytatva ítéleti tényállásban megállapította: N.I.
hosszabb ideje mezőgazdasági őstermelőként tevékenykedett. Két társával együtt
2016.  november  12-én,  Hajdúböszörményhez  közeli  tanyáján  a  szemeskukorica
berakodásához láttak hozzá. A munkálatokat a vádlott felügyelte és irányította. N.I.
a kukoricával  megpakolt  mezőgazdasági  vontatóval  és  a  pótkocsival  a  gazdasági
épület mellé állt. Mivel esett az eső, N.I. úgy döntött, hogy a szemes kukoricát nem
a betonra  terített  fekete  ponyvára  borítják,  hanem a  pótkocsi  oldalán  lévő  ún.
síbereken keresztül  engedik le. A két síber – kitároló ablak - azonban beragadt,
ezért N.I.  vágott egy hozzávetőleg 15x20 centiméteres nyílást. A flexszel kivágott
síberen keresztül a kukorica közvetlenül a nyílás alá helyezett talicskába ömlött. 

Amikor a pótkocsiban lévő kukorica már nem folyt ki, N. I. kétszer is megemelte a
platót, egészen addig, amíg a kukorica újra meg nem indult. A pótkocsi oldalfalát
azonban továbbra sem nyitotta meg. Amikor a kukorica újra ömleni kezdett, N.I. a
billentést abbahagyta, kiszállt a mezőgazdasági vontatóból, odament a pótkocsihoz
és síberen át eresztette a kukoricát a talicskába. A takarmányt a sértett és társa
hordták  be  az  épületbe.  A  harmadik  billentés  során  azonban  a  rakomány  nem
mozdult,  körülbelül  8-10 mázsa kukorica feltapadt  a  plató  bal  felső  sarkába.  Az
egyik férfi  éppen szólni  akart a vádlottnak, hogy ne billentsen tovább, amikor a
pótkocsi platójának dőlésszöge és a rajta felhalmozott szemeskukorica olyan kritikus
szintet ért  el,  hogy a takarmány a plató zárt  oldalának zuhant.  A nagy tömegű
kukorica akkora erővel csapódott neki az oldalfalnak, hogy a pótkocsi megbillent és
az oldalára borult. A sértett a jármű közvetlen közelében tartózkodott, a pótkocsi
maga alá temette. A férfi a helyszínen életét vesztette. 

Dr. Lugosi Tímea bíró az ítélet indokolásakor kifejtette: a vádlott nem megfelelően
választotta meg a munkafolyamatot, így veszélyeztette a munkavállalók egészségét
és  biztonságát.  A  billentés  során  nem a  kezelési  utasítás  szerint  járt  el,  annak
ellenére,  hogy felismerhette:  ha nem nyitja  le  a  plató  oldalát,  akkor  a  pótkocsi
borulását kockáztatja. Kizárólag a síberen keresztül ugyanis nem lehetett leengedni
a rakományt a borulás veszélye nélkül. A vádlott arról sem gondoskodott, hogy a
billentett rakfelület alatt ne tartózkodjon senki. A bíróság szerint N.I. felismerhette a



veszélyhelyzetet, mégsem a tőle elvárható gondossággal járt el. A halálos balesetet
egyértelműen az okozta, hogy a vádlott nem tartotta be a foglalkozási szabályokat.

A  bíróság  az  ítélet  kiszabása  során  enyhítő  körülményként  vette  figyelembe  a
vádlott  életkorát  és  büntetlen  előéletét,  súlyosító  körülményként  értékelte
ugyanakkor azt, hogy több szabályt is megszegett.

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
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Költségvetési szerv 
önálló intézkedésre 
jogosult dolgozója által 
bűnszövetségben, 
üzletszerűen elkövetett 
vesztegetés bűntette
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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 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  : 

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

2019.01.22.

Debreceni Járásbíróság – I. emelet 153-as tárgyaló

B. 1231/2018 I.r. G. L.
II.r. J. B.
III.r. S. S.
IV.r. I. J.

Bűnszövetségben, 
üzletszerűen elkövetett,
dolog elleni erőszakkal, 
közokirat egyidejű 
elvételével elkövetett 
lopás bűntette és más 
bűncselekmények

2019.01.22. 09:30

Az ügy lényege: 
Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a négy vádlottnak az ügyében,
akikkel szemben bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, dolog elleni erőszakkal,



közokirat egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntette és más bűncselekmények
miatt emelt vádat az ügyészség.

A  vádirati  tényállás  szerint  2017.  év  második  felében  G.  L.  elsőrendű  vádlott
megállapodott J. B. másodrendű vádlottal arról, hogy J. B. – részben tippadói – által
előre  megnevezett  személyektől  készpénzt,  ékszereket  és  könnyen  mozdítható
értéktárgyakat  fognak  eltulajdonítani.  A  bűncselekmények  elkövetésébe  eseti
jelleggel beszerveztek két férfit is, akikkel a megállapodás szerint egyenlő arányban
akartak  osztozkodni.  Rájuk  azért  is  volt  szükség,  mert  az  első  és  másodrendű
vádlott  vezetői  engedéllyel  nem  rendelkezett,  viszont  a  bűncselekmények
elkövetéséhez gépjárművet akartak használni.

A vád szerint G. L. és J. B. 2018. január 27-én 5 óra 35 perc körül Debrecen, Lőrinc
pap utcában – miután kifigyelték, hogy az ott lakók napok óta nincsenek otthon –
megjelentek  S.  S.  harmadrendű  vádlott  által  vezetett  személygépkocsival,  majd
mindhárman betörték a ház utcafronti ablakát. S. S. kint várakozott az autóban és
figyelt, míg társai bemásztak házba, ahol értékek után kutattak. A három vádlott a
házból  eltulajdonított  egy  páncélszekrényt,  amit  betettek  az  autóba,  majd  azt
később kifeszítették és a benne lévő közel 34 millió forintot, közel 500 ezer forint
értékű  különböző  valutát,  arany  ékszereket  és  egy  gépkocsihoz  kiállított
törzskönyvet  magukhoz  vették,  egyenlő  arányban  elosztották.  A  széfet  egy
Nyíradony-Aradványpuszta  mellett  lévő  mocsárba  dobták,  a  bűncselekmény
elkövetése során viselt ruházatukat, a törzskönyvet és a a széfben talált pendrive-
oket pedig elégették – fogalmaz a vád.    

A  nyomozó  hatóság  2018.  január  28-án  házkutatást  tartott  a  szökésben  lévő
elsőrendű  vádlott  hajdúsámsoni  lakhelyén,  ahol  a  bűncselekményből  származó
készpénzt,  477.500  forintot  és  egy  abból  vett  okostelefont  lefoglaltak.  A
harmadrendű vádlottnál  aznap  a  rendőrök  szintén megjelentek,  majd  a  garázsa
előtt  elásva  megtaláltak  150.000  forint  értékű  valutát  és  12  millió  forintot.  A
rendőrség  a  másodrendű  vádlottnál  2018.  január  31-én  tartott  házkutatást
nyíradonyi  lakcímén.  A  rendőrök  az  eltulajdonított  készpénz  egy  részét  –  közel
155.000 forint értékű valutát és több mint 11 és fél millió forintot az udvaron egy
hamukupac alá rejtve megtalálták és lefoglalták. Elsőrendű vádlott ellen országos
elfogatóparancsot adott ki a nyomozó hatóság, őt 2018. február 16-án debreceni
búvóhelyén fogták el.

A második vádpont szerint első- és másodrendű vádlott I. J. negyedrendű vádlottal
közösen 2017. november 2-án egy debreceni családi házhoz mentek. Negyedrendű
vádlott a gépkocsiban várakozott, míg két társa a kerítésen átmászott, a házba a
nyitott  hátsó  bejárati  ajtón  keresztül  bement  és  onnan  eltulajdonított  egy
pénzkazettát benne 270.000 forinttal, továbbá egyéb értéktárgyakat.

A harmadik vádpont szerint első-,másod- és negyedrendű vádlott  2017. december
23-án este egy debreceni családi házhoz mentek. Negyedrendű vádlott ekkor is a
gépkocsiban várakozott és figyelt, míg társai a ház ablakát befeszítették és onnan
közel 200.000 forint értékű valutát, arany ékszereket és szerszámgépeket loptak el. 

A negyedik vádpont szerint első-,másod- és harmadrendű vádlott 2018. január 11-
én  egy  Debrecen,  Kishegyes  úti  cég  irodájába  törtek  be,  ahonnan  egy  üres
pénzkazettát loptak el.

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


