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IV.r. B. S. 

Költségvetési csalás 
bűntette 

2020.01.15. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

A Debreceni Járásbíróság 2019. február 26-án hirdetett határozatot annak a négy 

vádlottnak az ügyében, akik egy 660 milliós állami támogatás megtartása érdekében 

valótlan elszámolást nyújtottak be, így a költségvetésből származó pénzzel 

kapcsolatban elszámolási, tájékoztatási kötelezettségüket elmulasztották. 

A bíróság bűnösnek mondta ki elsőrendű vádlottat tettesként elkövetett 

költségvetésből származó pénzeszközökkel kapcsolatban előírt elszámolási, 

számadási, tájékoztatási kötelezettség elmulasztásának bűntette miatt, míg 

ugyanezen bűncselekményt a másodrendű, a harmadrendű és a negyedrendű 

vádlott bűnsegédként követték el. Ezért elsőrendű vádlottat 2 év börtönbüntetésre, 

4 év próbaidőre felfüggesztve, míg másodrendű vádlottat 1 év börtönbüntetésre, 2 

év próbaidőre felfüggesztve ítélte. A harmadrendű és a negyedrendű vádlottat 540 

napi tétel pénzbüntetéssel sújtotta, egy napi tétel összege 3000 forintban került 

megállapításra. Annak meg nem fizetése esetén a büntetést fogházban kell 

végrehajtani. 

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint a bűncselekmény elkövetésének idején 

az elsőrendű F. E. Rakamaz város polgármestere volt, aki társaival a rakamazi Nagy-

Morotva Vízi Tanösvény kialakítása és környékének fejlesztése elnevezésű projekt 

kapcsán került kapcsolatba. 

 

Az ítéletet az ügyészség tudomásul vette, a vádlottak és védőik felmentésért 

fellebbeztek. 

 

Megjegyzés:  

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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Debreceni Törvényszék – I. emelet/120-as tárgyaló 

Bf. 269/2019 

 

 

 

 

 

Sz. É. Sikkasztás bűntette 2020.01.16. 09:00 

Az ügy lényege: 

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2019. április 10-én hirdetett ítéletet annak a 

vádlottnak az ügyében, aki pénztárosként elsikkasztotta a gondozottak pénzét egy 

hajdúszoboszlói idősotthonban. A bíróság bűnösnek mondta ki a vádlottat 22 

rendbeli sikkasztás bűntettében, 4 rendbeli sikkasztás vétségében és 15 rendbeli 

hamis magánokirat felhasználásának vétségében, ezért őt halmazati büntetésként 7 

év börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte, 

valamint végleges hatállyal eltiltotta a gazdasági ügyintéző pénztáros foglalkozástól. 

Sz. É. a büntetés kétharmad részének letöltését követően feltételes szabadságra 

bocsátható. A bíróság a vádlottal szemben több mint 15 millió forint 

vagyonelkobzást rendelt el. 

 

A döntés ellen a vádlott és védője fellebbezett. 

 

Az elsőfokú ítéleti tényállás 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 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 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. 

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, ez azonban a NAV figyelmét 

nem kerülte el. 

 

 

Megjegyzés:  

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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Debreceni Járásbíróság – Fszt./16-os tárgyaló 

B. 216/2019 

 

 

 

 

 

D. Cs. Csalás bűntette 2020.01.16. 09:30 

Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást 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, hogy azt 

a vádlott továbbutalja a külföldi férfinak, mivel a nő úgy tudta, hogy a két férfi ismeri 

egymást. 

 

Megjegyzés:  

Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik, úgy 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 
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Debreceni Járásbíróság – Fszt./30-as tárgyaló 

B. 1005/2019 

 

 

 

 

 

R. L. Gyermekpornográfia 
bűntette 

2020.01.16. 09:30 

Az ügy lényege: 

 

A Debreceni Járásbíróság előkészítő ülést tart annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személyekről pornográf felvétel 

tartásával elkövetett tiltott pornográf felvétellel visszaélés bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a debreceni férfi 2016 októberétől 2018. április 25-ig otthonában, 

internetezés közben rendszeresen töltött le olyan gyermekpornográf képeket, 

amelyek a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolták. A 39 éves 

vádlott számítógépe merevlemezére – amely a nyomozás során lefoglalásra került – 

összesen 952 darab gyermekpornográf képet töltött le és mentett el, azokat mással 

nem osztotta meg. Az ügyészség szerint ezen a számítógépen közel 4000 darab 

olyan fényképfelvétel is volt, amelyek gyermekeket erotikus jelleggel ábrázolják, 

azok a szexuális kizsákmányolásuk során készültek – fogalmaz a vád. 

Az ügyészség a vádlottal szemben 1 év 6 hónap börtönbüntetést és 2 év 

közügyektől eltiltást indítványozott, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő 

vallomást tesz. 

 

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 

 


