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I.r. L. F. 

II.r. S. E. 
Uzsorabűncselekmény 
bűntette 

2020.02.10. 08:30 

Az ügy lényege: 

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság megismételt eljárásban 2019. szeptember 12-én 

ítéletet hirdetett annak a két vádlottnak az ügyében, akiket üzletszerűen elkövetett 

uzsora-bűncselekménnyel vádolt a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség. 

Az elsőfokú bíróság a vádlottakat 4 rendbeli uzsora-bűncselekmény bűntettében 

mondta ki bűnösnek, ezért elsőrendű vádlottat, mint többszörös visszaesőt 

halmazati büntetésül 1 év 2 hónap börtönbüntetésre és 1 év közügyektől eltiltásra 

ítélte. A másodrendű vádlottat a bíróság 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, amelynek 

végrehajtását 1 év próbaidőre felfüggesztette. 

Az ítélet nem emelkedett jogerőre, az ügyész súlyosításért, míg a vádlottak és védőik 

elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek. 

 

A bizonyítási eljárás során a tényállás megállapítása érdekében a bíróság külön 

figyelemmel volt a sértettek rászorultságának a vizsgálatára, valamint kiszélesítette a 

tanúk körét. A tényállás szerint az elsőrendű és a másodrendű vádlott Nádudvaron 

adott kölcsön több családnak, akiktől aztán magas kamattal kérték vissza a tartozást. 

A két vádlott lakókörnyezetében több olyan család is élt, akik rendszerint szociális 

segélyekből és családi pótlékból tartották el magukat, ezért rászorultak arra, hogy 

kölcsönöket vegyenek fel, így biztosítva családjuk megélhetését. A két vádlott ezt 

használta ki. Az egyik sértettnek 2013 augusztusában 70 ezer forintot adtak kölcsön, 

illetve 30 ezer forint értékben - a bolti árnál magasabb áron - édességet, italt és 

cigarettát adtak el az asszonynak. Az elsőrendű vádlott a 100 ezer forint 

kölcsönadásakor kikötötte, hogy szeptember elején a kért összeg kétszeresét, 200 

ezer forintot kell majd visszafizetni. Egy másik helyi pár is rendszeresen kért a 

vádlottaktól 20 - 50 ezer forintos kölcsönöket, ők is vettek tőlük édességet, 

szeszesitalt, és náluk is 50 - 100 százalékos kamatot szabtak meg a hitelezők. 

Az ügyben volt olyan sértett-tanú is, aki szintén 5-10-20 ezer forintokat kért és 

kapott, neki ugyanúgy egy hónappal később, duplán kellett fizetnie. 

Dr. Tóth Katalin bíró az ítélet indoklása során elmondta, hogy a bíróság kiemelten 

elítélendőnek tartja azt, hogy a rászorulók szegénységét, iskolázatlanságát, 

sokgyerekes állapotát kihasználta az első-, és a másodrendű vádlott, akik tisztában 

voltak a sértettek szorult anyagi helyzetével, így őket még nehezebb helyzetbe 

sodorták. 

 

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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B. F. C. Halálos közúti baleset 
gondatlan 
okozásának vétsége 

2020.02.10. 09:30 

Az ügy lényege: 

Tárgyalást tart a Hajdúböszörményi Járásbíróság annak a román vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

emelt vádat az ügyészség. A sofőr menet közben a gépkocsi műszerfalán a 

megfelelő rádiófrekvenciát akarta kiválasztani és ez idő alatt nekiütközött az előtte 

haladó autónak. 

A vádirat szerint a 33 éves férfi 2018. május 25-én 20 óra körül az M3-as autópályán 

Budapest felől Nyíregyháza irányába közlekedett személygépkocsival. A vádlott az 

autópálya haladása során bekapcsolta a sebességtartó automata rendszert, így 

folyamatosan 136 km/h sebességgel haladt a külső forgalmi sávban. A férfi 20 óra 

20 perc körül a gépkocsi fedélzeti rendszerében a rádióadások között keresgélt, 

ezért a figyelme teljes mértékben elterelődött a körülötte, valamint az előtte lévő 

forgalomról. A haladása során – az autópálya hajdú-bihari szakaszán – a vádlott 

figyelmetlenségéből adódóan utolérte az előtte csak 90-95 km/h sebességgel 

haladó autót, amelynek gépjárművével nekiütközött. 

A baleset következtében a vétlen gépjármű hátsó ülésén utazó két sértett olyan 

súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életüket vesztették, további két sértettnek 8 

napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek, míg a vétlen gépkocsit vezető sofőr és a 

vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett – fogalmaz a vád. 

A vádiratban az ügyészség fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést 

indítványozott, valamint azt, hogy a bíróság hosszabb időtartamra tiltsa el a 

vádlottat a közúti járművezetéstől. 

 

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 

 


