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Bf.455/2018 K. S. Csalás bűntette és más 
bűncselekmények

2019.04.10. 09:00

Az ügy lényege: 
A Debreceni  Járásbíróság  2018.  április  11-én 556 rendbeli  csalás,  és  sikkasztás
bűntettében,  valamint  552  rendbeli  hamis  magánokirat  felhasználásának
vétségében mondta ki bűnösnek azt a férfit, aki 559 sértettől csaknem 2 milliárd
forintot csalt ki 2011 és 2013 között. Három sértett 50 millió forintot meghaladó
összeget  adott  át  a  jó  hozamú  befektetés  reményében.  A  bíróság  halmazati
büntetésként  12  év  börtönbüntetést  szabott  ki.  K.S.  10  évig  a  közügyeket  sem
gyakorolhatja. Emellett a bíróság végleg eltiltotta attól, hogy gazdasági társaságban
vezető, vagy felügyelőbizottsági tag legyen, és gazdasági-pénzügyi foglalkozást sem
űzhet többé. A bíróság csaknem 1,8 milliárd forint értékben adott helyt több mint
500 sértett polgárjogi igényének. A bíróság emellett kötelezte a vádlottat 5 millió
forint bűnügyi költség megfizetésére.

Az  ítélet  ellen  az  elsőrendű  vádlott  és  védője  elsődlegesen  felmentésért,
másodlagosan  jelentős  enyhítésért  fellebbezett,  míg  az  ügyészség  a  döntést
tudomásul vette.

Az ítéleti tényállás alapján K.S. 2011. decembere és 2013. októbere között csaknem
850 befektetési  szolgáltatásról  szóló megállapodást  kötött,  négy cég nevében. A
bírósági  szakban  derült  ki,  hogy  a  Debreceni  Törvényszék  Cégbírósága  már  a
bejegyzéskor  figyelmeztette  a  vádlottat,  hogy  az  alapkezelési,  befektetési
szolgáltatást törölje a cégiratokból. A cégek biztosítás-közvetítéssel foglalkozhattak,
befektetési szolgáltatásra szóló engedélye azonban egyiknek sem volt. 

K. S. 2011. decemberétől előbb az általa ismert, szűkebb ügyfélkör részére ajánlott
kimagasló hozamot garantáló befektetéseket. Kezdetben fizették a kamatokat, így
rohamosan terjedt a cég jó híre.  2013. októberében már száznál  több üzletkötő
dolgozott a vádlottnak, Budapesten, Nyíregyházán, Győrben, Miskolcon, Pécsen és
Kecskeméten  régiós  központok  jöttek  létre.  Professzionális  cég  képét  mutatták,
elegáns irodákat  béreltek, ez is  megtévesztette  az ügyfeleket.  A szerződésekben
leírták,  hogy  rendelkeznek  a  Pénzügyi  Szervezetek  Állami  Felügyeletének
engedélyével,  garantálta  a  tőke-  és  hozamvédettséget,  valamint  szavatolta  az
Országos Betétbiztosítási Alap 100.000,- eurós garanciáját is. A PSZÁF és az OBA
hiába  tett  közzé  figyelemfelhívásokat,  és  hiába  mondta  fel  két  biztosító  is  a
felelősségbiztosításokat,  az ügyfelek erről  nem értesültek. Sokan az életük során
összegyűjtött  vagyonukat,  mások  a  temetésre  félretett,  vagy  a  gyermekeik
taníttatására szánt spórolt  pénzüket adták oda.  Az ügyfelek 1 milliárd 700 millió
forintot  és  mintegy  500  millió  forint  értékű  devizát  ruháztak  át  a  vádlottra.  A



befizetések összege vélhetően ennél is több volt, de ennyit lehetett bizonyítani: sok
esetben ugyanis ismeretlen maradt a sértett, vagy nem sikerült igazolni a befizetést.
A befolyt 2 milliárd 200 millió forintból a vádlott összesen 140 millió forint értékű
befektetést fizetett vissza.

Az eljárás egyik fontos kérdése az volt, hogy mi lett a 2 milliárd forint sorsa, ezt a
kérdést az egyik tanú is feltette a vádlottnak, de a vádlott kitérő választ adott, a
pénz sorsa máig ismeretlen. Ami valószínű: a társaságok működtetése, fenntartása
mellett  K.S.  saját  és  családja  megélhetését,  illetve  megszokott  életszínvonalát
biztosította a pénzből. A cégek bankszámláiról – bizonyíthatóan - készpénzben 940
millió  forintot  vettek ki.  Nehézséget jelentett  a bizonyítás  során, hogy a bankok
számos pénzkivételről  nem tudtak  bizonylatot  felmutatni.  A  társaságok  pénzügyi
adataiból sem derült ki konkrétum: nem volt rendben a könyvelés és mérleget sem
adott le a cég.

Megjegyzés  : 

Nyilvános ülés - Határozathirdetés.

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

2019.04.10.
Hajdúszoboszlói Járásbíróság – Földszinti tárgyaló

B. 9/2018 Sz. É. Jelentős értékre, 
üzletszerűen elkövetett
sikkasztás bűntette

2019.04.10. 09:00

Az ügy lényege: 
A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség vádirata szerint Sz. É. gazdasági-ügyintézőként
és pénztárosként dolgozott egy hajdúszoboszlói idősek otthonában. Ő bonyolította
többek  között  a  készpénzes  ki-  és  befizetéseket,  átvette  a  pénzküldeményeket,
kezelte az idősek nyugdíját, zsebpénzét. Feladata volt az is, hogy az ellátottak által,
megőrzésre átadott  betétkönyveket, értékpapírokat,  készpénzletéteket kezelje, de
neki  kellett  adminisztrálnia  és átadnia  a hagyatékokat  is  az örökösöknek. A vád
szerint  a  papíralapú  ügyintézés  mellett  egy  pénztárprogramban  és  egy
számítógépes programban is rögzíteni kellett volna a pénzmozgásokat, ezt azonban
a  vádlott  igen  hiányosan  tette  meg,  így  leplezve  az  általa  elkövetett
bűncselekményeket.  A  vádirat  kitér  arra  is,  hogy  Sz.  É.  2012  –  2015  között
táppénzen egyáltalán  nem volt,  de  szabadságra  is  csak  egy-egy napra  ment,  a
házipénztárt pedig ekkor sem adta át a helyettesének. A házipénztárhoz és az ott
őrzött betétkönyvekhez csak a vádlottnak volt hozzáférése.
A  vádlott  tevékenységét  részben  az  otthont  működtető  kft.  pénztárellenőrének,
részben  az  intézmény  vezetőjének  kellett  volna  ellenőriznie,  helyszíni  és  átfogó
ellenőrzésre  azonban  nem  került  sor.  A  idősek  otthonának  egyébként  volt
pénzkezelési,  valamint  érték-,  és  vagyonmegőrzési  szabályzata  is.  Sz.  É.  az
ügyészség szerint tisztában volt az előírásokkal, tudta, hogy az otthon lakói idős
koruk,  vagy  pszichiátriai  betegségük  miatt  rászorulnak  a  gondozásra,  de  őt  az



anyagi haszonszerzés motiválta.

A vádlott kilenc idős asszony pénzét sikkasztotta el.  Egy 78 éves néni például a
temetésére fizetett be a házipénztárba 500 ezer forintot, 800 ezer forintot pedig az
otthon alapítványának akart adományozni, de a pénz megakadt a vádlottnál. Egy
másik  gondozott  2,4  millió  forintot  akart  letétbe  helyezni,  a  vádlott  ezt  is
eltulajdonította. Több esetben látra szóló betétkönyvekből vett ki százezreket, az
érintettek hozzájárulása és tudomása nélkül. Volt erre lehetősége, hiszen általános
meghatalmazással rendelkezett. Egy 80 éves gondozottól 1,1 millió forintot szerzett
meg így,  de ezt követően még az idős asszony 220 ezer forintos zsebpénzét is
magához  vette.  Egy  másik  bentlakó  számlájáról  több  részletben  másfél  millió
forintot vett ki, amelyben a sértett temetésére félretett félmillió forint is benne volt
– részletezi a vádirat. A 85 éves asszonyt 2015-ben végül az otthont működtető kft.
költségén  temették  el.  Sz.  É.  két  alkalommal  felvette  az  elhunyt  gondozottak
nyugdíját is, máskor pedig nem adta át a hagyatékokat. Az egyik esetben három
örökös 5 – 5 ezer forintját tartotta vissza. Az otthont is megkárosította, több mint 8
és  fél  millió  forinttal.  Az  intézménynek  kiszállított  gyógyszerek  és  gyógyászati
segédeszközök árát ugyanis csaknem egy éven át nem továbbította a beszállítónak,
ez a végén majdnem 6,5 millió forintot tett ki. Ezen felül 2014-2015-ben a külsős
ebédelők  befizetéseit  és  a  büfé  bérleti  díját  sem tette  be  a  házipénztárba.  Az
intézmény csaknem kétmillió forint plusz anyagi terhet vállalt a vádlott miatt, Sz. É.
az elsikkasztott 16,4 millió forintból 3,3 milliót térített meg. Bűntette úgy derült ki,
hogy a Nyugdíjfolyósító  Igazgatóság  kereste  az  elhunyt  gondozottaknak  tévesen
kifizetett  nyugdíjakat,  a  pénz  visszautalását  pedig  egy  összefénymásolt
hamisítvánnyal akarta igazolni a vádlott, ez azonban a NAV figyelmét nem kerülte el
– írja a vád.

Megjegyzés  : 

Tárgyalás.  Amennyiben  a  bizonyítási  eljárás  befejeződik  úgy  perbeszédek  és
ítélethirdetés várható.

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

2019.04.10.

Debreceni Törvényszék – Földszint/ 14-es tárgyaló

Kb. 5/2019 I. r. S. J.
II. r. Cs. Gy.

Hivatali vesztegetés 
elfogadásának bűntette
és más bűncselekmény

2019.04.10. 09:00

Az ügy lényege: 

Előkészítő  ülést  tart  a  Debreceni  Törvényszék  katonai  tanácsa  annak  a  két
vádlottnak  az  ügyében,  akikkel  szemben  hivatali  vesztegetés  elfogadásának
bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.



A  vádirat  szerint  az  I.  r.  vádlott  a  Tiszalöki  Országos  Büntetés-végrehajtási
Intézetben  2007.  augusztus  elejétől  körletfelügyelőként  teljesített  hivatásos
szolgálatot,  a  II.  rendű  vádlott  pedig  ugyanott  2008.  október  8-a  óta
fogvatartottként  tartózkodott.  A  két  férfi  2014  augusztusára  bizalmas  viszonyba
került egymással, melynek során I. r. S. J. rendszeresen fogadott el II. r. Cs. Gy.-től
juttatásokat  jogtalan  előnyként.  I.  r.  vádlott  kötelességét  megszegve  engedélyt
adott II. r. vádlottnak ahhoz, hogy nemcsak az adott elhelyezési szárnyon, hanem
az egész szinten szabadon mozogjon,  valamint  ezt az  engedélyt  Cs.  Gy. kérése
alapján más, általa megjelölt fogvatartottaknak is megadta.

A II. r. vádlott elérte, hogy az általa adott, illetve ígért jogtalan előnyért cserébe S.
J.  hivatali  kötelességének  megszegésével  a  börtönbe  tiltott  tárgyakat  –  tiltott
teljesítményfokozó  szereket,  fecskendőket,  injekciós  tűket,  mobiltelefonokat  –
vigyen  be,  amelyeket  Cs.  Gy.  részben  használt,  illetve  a  fogvatartott  társainak
eladott – fogalmaz a vád.

Az  ügyészség  szerint  a  II.  r.  vádlott  2015  októberében  egy  neki  lekötelezett
fogvatartottat megkért arra, hogy az édesapja ingyen szállítson tűzifát egy általa
megadott  lakcímre,  amely az  I.  r.  vádlott  lakóhelye volt.  Az édesapa – ismerve
fiának a fogvatartással együtt járó kiszolgáltatott helyzetét – teljesítette a kérést és
2015. novemberében 30 mázsa tűzifát szállított a szerencsi házhoz, amit az I. rendű
vádlott a helyszínen fogadott. 

S.  J.  2016.  szeptember  15-én  II.  r.  vádlott  kérésére  100  darab  tiltott
teljesítményfokozó tablettát vitaminos dobozba rejtve vitt be a munkahelyére, ahol
azt  Cs.  Gy.  a  fogvatartottaknak  értékesíteni  akarta.  Az  intézménybe  történő
belépésekor  ellenőrizték  I.  r.  vádlottat,  amely  során  a  hatóság  megtalálta  és
lefoglalta a tablettákat. A férfi szolgálati jogviszonya ezt követően megszűnt.

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

2019.04.11.

Debreceni Törvényszék – I. emelet/122-es tárgyaló

Bf. 49/2019 T. S. Új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés 
bűntette és más 
bűncselekmény

2019.04.11. 10:00

Az ügy lényege: 
A  Debreceni  Járásbíróság  2018.  november  27-én  ítéletet  hirdetett  annak  a
vádlottnak az ügyében, aki 2014 januárjától 2015 szeptemberéig kábítószerrel és új
pszichoaktív anyaggal kereskedett Debrecenben. Az elsőfokú bíróság T. S. vádlottat
bűnösnek mondta ki kereskedéssel elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettében,



oktatási  feladatok  ellátására  rendelt  épület  közvetlen  környezetében  elkövetett
kábítószer-kereskedelem  bűntettében,  valamint  kereskedéssel  elkövetett  új
pszichoaktív  anyaggal  visszaélés  bűntettében.  Ezért  őt,  mint  különös  visszaesőt
halmazati büntetésül 6 év 6 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és
7 év közügyektől eltiltásra ítélte, vele szemben vagyonelkobzást rendelt el, egyben
kötelezte 1.422.836 forint bűnügyi költség megfizetésére. 

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője a bűncselekmények téves
minősítése  és  enyhítése  végett  jelentett  be  fellebbezést.  A  bíróság  a  vádlott
letartóztatását fenntartotta. 

Az ítéleti tényállás szerint a vádlott 2014. januárjában elhatározta, hogy marihuána,
valamint  amfetamin  tartalmú  por,  azaz  speed  értékesítéséből  tesz  szert
jövedelemre. A kábítószereket ismeretlen forrásból szerezte be, majd értékesítette a
vele  kizárólag  e  célból  kapcsolatban  álló  személyek  részére  2014.  januárjától
elfogásáig.

A vádlott 2015. szeptember 3-án délután egy debreceni iskolától néhány méterre
leszólított egy gyermekeire várakozó nőt, akinek ingyenesen átadott egy fehér port
tartalmazó műanyag zacskót. A nyomozás során lefoglalt tasak felületén amfetamint
tartalmazó anyagmaradványt azonosítottak.

A  vádlott  2015  szeptemberében  vásárolt  10  gramm  ADB-FUBINACA  nevű
pszichoaktív  anyagot  egy ismeretlen személytől.  Úgy tervezte,  hogy a kábítószer
egy részét elfogyasztja, másik részét pedig értékesíti.  2015. szeptember 5-én este
hívta  fel  a  sértett,  akivel  később  egy  belvárosi  nonstop  élelmiszerbolt  előtt
találkoztak.  A  férfi  csaknem 3  gramm kábítószert  vásárolt  a  vádlottól,  amellyel
barátaihoz  ment,  hogy  közösen  fogyasszák  azt  el.  A  négy  barát  azonban  a
pszichoaktív  anyag  felszívása  után  nem  sokkal  rosszul  lett,  majd  mindannyian
eszméletüket  vesztették.  Az  Országos  Mentőszolgálat  másnap  kora  reggel
értesítette  a  rendőrséget  arról,  hogy egy férfi  meghalt,  három másikat  pedig  a
DEOEC sürgősségi osztályára szállítottak. A férfi egyértelműen az ADB-FUBINACA
által okozott mérgezésbe halt bele.

T. S.-hez akkor este egy másik vevőtől  is  telefonhívást kapott.  A vádlott  neki  is
ugyanott - Debrecen belvárosában -, 10 ezer forint értékben adott el a pszichoaktív
anyagból.  A vevő két  barátjával  a Déri  téren találkozott,  ahol  a frissen vásárolt
kábítószer  egy  részét  közösen  elfogyasztották.  Nem  sokkal  később  mindhárom
fogyasztó rosszul lett, ketten eszméletüket vesztették. Az OMSZ őket is a DEOEC
sürgősségi osztályára vitte be, ketten életveszélyes állapotba kerültek a drogtól. A
vádlott és az ügy többi szereplője is rendszeresen kábítószerezett, már a vádbeli
napot megelőzően is. 

A vádlottat  másnap délelőtt  fogták  el  otthonában a rendőrök,  ahol  a házkutatás
során több kannabisszal  és más kábítószerrel  szennyezett  eszközt,  illetve kisebb
mennyiségű kábítószert is lefoglaltak. 

Dr.  Mocsáry  Eszter  bíró  az  ítélet  szóbeli  indokolása során kiemelte: nemcsak az
elkövetők, hanem a fogyasztók számára is intő jel, hogy senki sem tudhatja, hogy
amit  az  utcán vásárol,  az  mit  tartalmaz.  A vádlott  által  árult  szertől  egy ember
meghalt, hatan kórházba kerültek, többen közülük kómába estek.

A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte, hogy a vádlott
büntetett  előéletű,  a  bűncselekményt  más  büntetőeljárás  és  kényszerintézkedés
hatálya alatt, hosszú időn át követte el. Szintén súlyosító körülmény a kábítószer
mennyisége, valamint az ilyen jellegű bűncselekmények elszaporodottsága.



Ugyanakkor  nyomatékos  enyhítő  körülményként  vette  figyelembe  az  időmúlást,
valamint  a  vádlott  részbeni,  ténybeli  beismerő  vallomását  és  megbánó
magatartását.

Megjegyzés  : 

Nyilvános ülés – Határozathirdetés várható.

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

2019.04.11.

Debreceni Járásbíróság – Fszt/16-os tárgyaló

B. 216/2019 D. Cs. Csalás bűntette 2019.04.11. 09:30

Az ügy lényege: 
Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt
vádat az ügyészség.

A vádirat szerint a sértett 2018 januárjában megkérte 36 éves szomszédját, hogy
állítsa be a számítógépét. A balmazújvárosi férfi így szerzett tudomást arról, hogy a
nő egy internetes közösségi oldalon kapcsolatban áll egy külföldi férfival, aki arra
kérte a sértettet, hogy bár távkapcsolatban élnek, de szerelmükre tekintettel utaljon
át neki 1.300 dollárt. A vádlott elhatározta, hogy szomszédnőjét tévedésbe ejti úgy,
hogy jogtalan haszonszerzés érdekében az ismert közösségi oldalon ennek a külföldi
férfinak fogja kiadni magát a továbbiakban. A 36 éves férfi ezért a közösségi oldalon
lévő profilok közül – a sértett tudta nélkül – letiltotta a külföldi férfi profilját, majd
egy ugyanolyan felhasználónévvel ellátott fiktív profilt hozott létre, melyen keresztül
felvette a kapcsolatot a szomszédnővel – fogalmaz a vád.

Az ügyészség szerint a sértett azért, hogy a levelezéseket követően az immár fiktív
külföldi  férfi  elutazhasson  hozzá  2018  januárja  és  2018  áprilisa  között  a
szomszédjának 5-6 alkalommal összesen 600.000 forint készpénzt adott át azért,
hogy azt a vádlott továbbutalja a külföldi férfinak, mivel a nő úgy tudta, hogy a két
férfi ismeri egymást.
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


