
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
2019.04.22. – 04.26.

2019.04.23.

Debreceni Törvényszék – Fszt./12-es tárgyaló

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

Hivatali vesztegetés 
elfogadásának bűntette
és más bűncselekmény

2019.04.23. 08:30

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  : 

A katonai tanács összetételének megváltozása miatt a bíróság ismételten kitűzte az
előkészítő ülést.



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

2019.04.23.
Debreceni Járásbíróság – Fszt./30-as tárgyaló

B.1321/2018. R. E. Rablás bűntette 2019.04.23. 08:30

Az ügy lényege: 

Tárgyalást  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  : 

A  tárgyaláson  a  bíróság  igazságügyi  szakértőt  hallgat  meg.  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



2019.04.24.

Debreceni Járásbíróság – Fszt./ 28-as tárgyaló

B.1415/2018 G. A. Közösség tagja elleni 
erőszak bűntette és 
más bűncselekmény

2019.04.24. 08:30

Az ügy lényege: 
Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben közösség tagja  elleni  erőszak  bűntette  és más  bűncselekmények miatt
emelt  vádat  az  ügyészség.  A  vádlott  2017 márciusában  költözött  egy debreceni
társasházba,  ahová a sértett  és  családja,  férje és három lánya 2017 májusában
költözött.  A  nő  napi  rendszerességgel  megjelent  a  sértett  lakásánál,  ahová
megkérdezése nélkül  ittas  állapotban bement és hiába kérték,  hogy távozzon,  ő
nem ment haza. A vádlott a sértett kiskorú lányát odaköltözésüktől kezdve állandó
jelleggel  szidalmazta  roma  származása  miatt.  A  szomszédnő  folyamatosan
fenyegette az egész családot, és megöléssel fenyegette őket – tartalmazza a vád.

A 49 éves nő 2017 novemberében ittas állapotban ismét bement a nyitva hagyott
ajtón keresztül a sértett lakásába, ahol a kiskorú lányt ismét szidalmazta. A kislány
ijedtében édesanyjához menekült, eközben a vádlott őt kétszer fejen ütött, majd a
lakásból távozott. Másnap este a vádlott újra bement a sértettek lakásába, ahol a
kiskorú lányt meglátva őt a származása miatt megint becsmérlő szavakkal illette,
majd ököllel hátba vágta. A vádirat szerint a sértett az ütéstől a földre esett, majd a
konyhában tartózkodó édesanyjához sietett. Aznap a vádlott visszament a lakásba,
ekkor azonban a kislány édesapja erőteljesen rászólt  a nőre, hogy hagyja el  az
ingatlant.  A férfi  feleségében a régóta tartó fenyegetések és a vádlott  agresszív
magatartása  egyre  komolyabb  félelmet  keltettek,  ezért  a  nyomozó  hatósághoz
fordult.

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



2019.04.26.

Debreceni Járásbíróság – Fszt./28-as tárgyaló

B. 80/2019 G. S. Csalás bűntette és más 
bűncselekmény

2019.04.26. 10:00

Az ügy lényege: 
Tárgyalást  tart  a Debreceni  Járásbíróság  annak a vádlottnak az  ügyében, akivel
szemben jelentős kárt okozó csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt
vádat  az  ügyészség.  A  vádirat  szerint  a  férfi  magas  beosztású  titkos  ügynök
látszatát  keltve,  különböző  valótlan  okra  hivatkozással  nagyobb  pénzösszegeket
csalt ki  a sértettektől  úgy, hogy 2014-től  kezdődően 2017 őszéig fia ismeretségi
körét felhasználva tehetősebb emberek közelébe férkőzött. Az ismerkedések során
minden esetben magas rangú titkos ügynöknek, volt olyan, hogy az Európai Határ-
és  Partvédelmi  Őrség  (FRONTEX)  vezetőjének  adta  ki  magát,  és  rendszeresen
hivatkozott  széles  körű  kapcsolatrendszerére,  azt  állítva  ismerőseinek,  hogy  a
későbbiekben, ha bármiben tud, akkor segít. A vádlottnak a játékszenvedélye miatt
volt  szükséges  rendszeresen  nagyobb  összegű  pénzre,  amelyet  a  sértettek
megtévesztésével, illetve megkárosításával teremtett elő – fogalmaz a vád.

A  sértettek  bizalmába  férkőzve,  a  vádlott  több  alkalommal  nagyobb  összegű
készpénzt kért kölcsön a sértettektől. Legtöbbször azt állította, hogy az édesapja és
édesanyja  külföldi  gyógykezelésére,  műtétre  kell  a  pénz,  majd  édesapja  halálát
követően a temetési költségek megelőlegezését és a szülei által ráhagyott ingatlan
adásvétele kapcsán felmerült költségek megelőlegezésének szükségességét jelölte
meg.  A  bizalmi  viszony  folytán  a  sértettek  fizettek  a  vádlottnak,  egyesek  több
alkalommal is nagyobb összegű kölcsönt nyújtottak a férfinak.

A vád szerint  a vádlott  hat sértettnek,  összesen több,  mint 26 millió  forint kárt
okozott, amely nem térült meg, szándékában sem állt a pénzek visszafizetése. 

A vádlott 2017-ben a fiától is kért kölcsön különböző pénzösszegeket, amit egy idő
után a fiú már nem teljesített. Ezért 2017 augusztusa és novembere között a vádlott
fiát mobiltelefonon rendszeresen zaklatta, több mint százhetvenszer hívta fel azért,
hogy  pénzt  adjon  neki.  A  férfi  az  apja  ellen  zaklatás  vétsége  vonatkozásában
magánindítványt terjesztett elő. 

G. S.  2017. november  21-ei  elfogását  követően megtartott  házkutatás  során az
általa bérelt lakásban, egy beépített szekrény tetején lévő nyílásban engedély nélkül
tartott lőfegyvert és 16 darab lőszert találtak és foglaltak le. A lőfegyver közel 20
éve vannak a birtokában, 2006. június 30. napjáig pedig nem tett eleget annak a
kötelezettségének, hogy hatósági engedélyt kérjen rá, míg a lőszereket édesapjától
örökölte.

A Debreceni Járásbíróságon 2019. március 27-én megtartott előkészületi ülésen a
vádlott nem tett beismerő vallomást, fenntartotta a nyomozati szakasz során általa
elmondottakat, a bíróság az ügyet előkészítő ülésen nem tudta befejezni, ezért kerül
sor tárgyalás tartására. 



Megjegyzés  : 

Első 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

2019.04.26.

Debreceni Törvényszék – Díszterem

Bf. 567/2018 H. G. Kettőnél több ember 
halálát eredményező 
közúti baleset 
gondatlan okozásának 
vétsége

2019.04.26. 09:30

Az ügy lényege: 

A  Debreceni  Járásbíróság  2018.  október  29-én  hirdetett  ítéletet  abban  a
büntetőügyben,  amelynek  vádlottja  2017.  október  elején  személygépkocsijával
összeütközött a szemközti sávban közlekedő vétlen sofőr gépkocsijával. A vádlott a
bűnösségre  kiterjedő  beismerő  vallomást  tett,  melyet  a  bíróság  elfogadott.  Az
elsőfokú bíróság H. G.-t kettőnél több ember halálát eredményező közúti baleset
gondatlan okozásának vétségében mondta ki  bűnösnek. Ezért őt 2 év 10 hónap
fogházbüntetésre  ítélte,  valamint  3  évre  eltiltotta  a  közúti  járművezetéstől.
Feltételes  szabadságra  legkorábban  büntetése  fele  részének  letöltését  követően
bocsátható. 

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője a büntetés enyhítéséért
jelentett be fellebbezést.

Az elsőfokú bíróság ítéleti tényállása szerint H.G. 2003-ban szerzett jogosítványt, az
elmúlt két évben szabálysértési eljárás nem indult ellene és 14 év alatt 700 – 800
ezer kilométert vezetett balesetmentesen. A balesetben érintett járművel 15 ezer
kilométert  közlekedett.  A  vádlott  2017.  október  3-án,  este  10  óra  után  borult
időben,  éjszakai  fényviszonyok  mellett  közlekedett  Bocskaikert  felől  Debrecen
irányába, a 4-es számú főút Debrecent elkerülő szakaszán, a 354-es számú úton. Az
elkerülőn  közvilágítás  nem volt,  a  vádlott  nedves,  töredezett,  hullámos  felületű
úttesten, gyér forgalomban haladt. Az elkerülő kétirányú, osztatlan út, egy-egy 3,6
méter  széles  forgalmi  sávval.  Az  autó  110  –  120  km/h  sebességgel  haladt
Bocskaikert  és  Debrecen  –  Józsa  között,  amikor  a  vádlott  „nagyfokú
figyelmetlensége”  folytán  áttért  a  szemközti  sávba  és  frontálisan  ütközött  egy
Bocskaikert irányába, szabályosan közlekedő személygépkocsival.

Az ütközés következtében a vétlen autó 20 éves vezetője, valamint a hátul ülő 23 és
41 éves utasai a helyszínen életüket vesztették. Sérüléseik olyan súlyosak voltak,



hogy életük megmentésére reális  esély sem volt.  A vétlen autó másik két utasa
életveszélyes, a vádlott 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

H.G. megszegte a KRESZ közlekedési szabályait,  amely kimondja: az előzés és a
kikerülés kivételével a gépjárművel a menetirány szerinti jobb oldalon, az út és a
forgalmi  viszonyok  szerint  jobbra  tartva  kell  közlekedni.  A  vádlott  jogosítványát
gyanúsítotti kihallgatása során elvették, a járási hivatal pedig azóta a büntetőeljárás
jogerős befejezéséig az okmányt bevonta.

Dr. Tóth Ildikó bíró az ítélet szóbeli indoklása során kiemelte, hogy a baleset egy, az
emberi  tényezők miatt  veszélyes útszakaszon történt,  ahol a hosszú egyenesben
lanyhul a sofőrök figyelme és a 90 km/h sebességkorlátozást sem tartják be. A bíró
elmondta,  hogy  a  vétlen  sofőrnek  esélye  sem volt  a  baleset  elkerülésére,  őt  a
biztonsági  öv  használata  sem  mentette  volna  meg.  A  másik  két  elhunyt
vonatkozásában nem lehetett kétséget kizáró módon megállapítani, hogy viseltek-e
biztonsági övet, miként azt sem, hogy ha viselik, akkor túlélték volna-e a balesetet. 

A  bíróság  a  büntetés  kiszabásakor  súlyosító  körülményként  értékelte,  hogy  két
sértett maradandó fogyatékosságot szenvedett, valamint a durva és alapvető KRESZ
szabályszegést.  Ugyanakkor  enyhítő  körülményként  vette  figyelembe  a  vádlott
beismerő  vallomását,  büntetlen  előéletét,  kifogástalan  közlekedési  előéletét,  azt
hogy kiskorú gyermek eltartásáról kell gondoskodnia, továbbá hogy a balesetben ő
is megsérült. 

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


