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S. I. Kiskorú 
veszélyeztetésének 
bűntette és más 
bűncselekmény 

2020.01.21. 08:30 

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a nőnek az ügyében, akivel 

szemben az ügyészség kiskorú veszélyeztetésének bűntette és más bűncselekmény 

miatt emelt vádat.  

A vádirat szerint a nő hároméves kiskorú gyermekének édesapjával élt élettársi 

kapcsolatban Hajdúsámsonban. A szülők között megromlott a viszony, ezért az anya 

2018. márciusától elköltözött a gyermekével. A vádlottnak megváltozott a kapcsolata 

a gyermekkel miután megszakadt az élettársi kapcsolat, rendszeresen ingerült és 

türelmetlen volt, gyermekét nevelési célzattal gyakran megütötte. A nőt 2018. június 

18-át megelőzően - pontosan meg nem határozható időpontban - egyik este a 

gyermek a vacsoráját kiborította, ami miatt a vádlott mérges lett és egy műanyag 

légycsapó nyelével legalább 15-20 alkalommal a kiskorút testszerte megütötte. A 

sértettnek a bántalmazás következtében zúzódásos, nyolc napon belül gyógyuló 

sérülései keletkeztek. 

A gyermeket láthatásra vitte magával az apa 2018. június 18-án, amikor észlelte a 

rajta lévő sérüléseket, ezért orvoshoz vitte, illetve az anya cselekményéről bejelentést 

tett a rendőrségen. 

A nyomozó hatóság ezt követően elsőként ideiglenes megelőző távoltartást rendelt 

el a vádlottal szemben, majd a Debreceni Járásbíróság a polgári jog szabályai szerint 

az anyával szemben húsz napra megelőző távoltartást rendelt el. A bíróság döntése 

szerint ez idő alatt a gyermek az édesapa háztartásába került. 

Az anya cselekményével a szülői felügyeleti jogából eredő nevelési kötelezettségét 

súlyosan megszegte és ezzel a kiskorú gyermek testi, értelmi és érzelmi fejlődését 

veszélyeztette. 

Az ügyészség a vádlottal szemben 1 év 2 hónap börtönbüntetést indítványozott 2 év 

próbaidőre felfüggesztve, 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 
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Sz. É. Sikkasztás bűntette 2020.01.23. 10:00 

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:  

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 

 


