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I.  K. I. 

II. Cs. L. 
Költségvetési csalás 
bűntette és más 

bűncselekmény 

2020.06.22. 08:30 

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a két vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben folytatólagosan elkövetett nagyobb vagyoni hátrányt okozó, 

költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

Az elsőrendű vádlott a 2010. évi önkormányzati választások során először lett Álmosd 

főállású polgármestere, majd 2014-ben megtartott önkormányzati választásokat 

követően újra megválasztották. Ezen tisztségét a Debreceni Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság 2017. június 1-jén meghozott ítéletével, - mely a Debreceni 

Törvényszéken 2017. október 12-én jogerőre emelkedett – megszüntette. A 

másodrendű vádlott 2015. július 1-jétől volt Álmosd Község főállású jegyzője.  

A vádirat szerint 2014. és 2015. évben a polgármester K. I. utasította az önkormányzat 

hivatalának egyik dolgozóját, hogy készpénzfelvételi utalványt állítson ki a részére. 

Ennek birtokában a vádlott az önkormányzati bankszámláról a rajta szereplő összeget 

a pénzintézetben felvette, azt azonban a házipénztárba már elmulasztotta befizetni, 

az kizárólag csak „papíron” bevételezte, majd vásárlás előleg címén kiadásként 

könyvelte le. K. I. 2015-ben az általa felvett előleggel többszöri felszólítást követően 

csak 2016 januárjában számolt el és olyan rendezvényekhez kapcsolódó számlákat, 

promóciós anyagokat csatolt be, amelyeket valójában Álmosdon meg sem rendeztek. 

Ugyan ez volt a helyzet a 2012. évi, a 2013. évi és a 2014. évi rendezvényszámlákkal 

és okiratokkal kapcsolatban. A „megtartott” rendezvényekről és a felhasznált 

forrásokról a képviselő-testületet a polgármester nem tájékoztatta, ezáltal 

megsértette a vagyonkezelés irányadó szabályait. Az adatok szerint a számlákat, 

amelyek élelmiszer vásárlásokról szóltak, egyébként egy egyéni vállalkozó állította ki, 

aki gazdasági kapcsolatban volt az önkormányzattal. Az ügyészség szerint az akkori 

polgármester úgy próbálta azt a látszatot kelteni, hogy a rendezvények 

megvalósultak, hogy a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó számlákon kívül egy 

önkormányzati dolgozót arra utasított, hogy utólagosan készítsen plakátokat a 

hivatali számtógépén a rendezvényekről. 

Egy másik vádpont szerint K. I. kezdeményezésére 2015. december 21-én a 

másodrendű vádlott utasította a hivatal kifizetést ellátó köztisztviselőjét, hogy 

polgármesteri jutalom címén az elsőrendű vádlott részére bruttó 448.726 forint 

kerüljön kifizetésre. Ezt az utasítást írásba adta és kézjegyével ellátta. A polgármester 

számlájára képviselő-testületi határozat nélkül a nettó összeg át lett utalva, azonban 

a kifizetés jogszerűtlen volt, a másodrendű Cs. L.-nek sem jogszabályi, sem belső 



szabályzati felhatalmazása nem volt, hogy ilyen utasítást adjon. 

Az elsőrendű vádlott 2015-ben a képviselő-testület, illetve az önkormányzat előzetes 

vagy akár utólagos jóváhagyása nélkül több háztartási eszközt, köztük egy konyhai 

robotgépet, gőzölős vasalót, továbbá egy LCD televíziót, egy Blu-Ray lejátszót és 

még egy forróvíztárolót is vett önkormányzati pénzen. A közel 370.000 forint értékű 

tárgyi eszközöket be sem mutatta, azok leltárba vétele kizárólag a számlák alapján 

történt, a nyilvántartásuk lapjának megjegyzés rovatába csak annyi szerepelt, hogy a 

polgármester személyes használatában.   

A 2020. március 4-én megtartott előkészítő ülésen az elsőrendű vádlott védő 

kirendelését indítványozta, ezért nyilatkozatot nem tett, míg az ügy másodrendű 

vádlottja beismerő nyilatkozatot tett, de nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról. 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés.  

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, 
vagy kendő, sál viselése, a személyek közötti a 2 méteres védőtávolság betartása és 
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok 
maradéktalan betartását! 
Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat 
előzetesen a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál jelezni 
szíveskedjenek. 
 

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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I.  M. A. 

II. M. H. 
Felfegyverkezve 
elkövetett rablás 
bűntettének kísérlete 
és más 

bűncselekmények 

2020.06.23. 08:30 

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a két vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott társával közösen 2019. október 27-én 14 óra 30 

perc körül bement egy debreceni dohányboltba, ahol az eladó figyelmét elterelték és 

olyan szeszesitalok után érdeklődtek, amelyek a polcon magason voltak elhelyezve. 

Az ittas állapotban lévő vádlottak megkérték az eladót, hogy mutasson meg nekik 

egy-két márkás italt. Az eladó felállt egy kisszékre, hogy levegye az italokat, eközben 



az elsőrendű 31 éves debreceni M. A. több ital és dohányterméket megához vett, 

majd azokat odaadta a 26 éves M. H.-nak, aki a lopott árut kivitte az üzletből, 

azonban később visszament. Az eladó arra figyelt fel, hogy a 31 éves férfi a pulton 

átnyúlt és a kasszából készpénzt vett ki. Az eladó rászólt a vádlottra, aki valamennyi 

készpénzt visszadobott a kasszába, majd társával együtt távoztak a boltból. Pár perc 

múlva mindkét vádlott visszatért a dohányboltba és cigarettát akartak venni. Nem 

mozogtak együtt, hanem a pult két oldalán foglaltak helyet. Az ittas állapotban lévő 

M. A. az eladóval beszélt, míg a 26 éves nő a pénztárgép oldalánál lévő aprópénzt 

tartalmazó rollnikat zsebre tette. Az eladó rászólt a nőre, aki egy rollnit odaadott az 

eladónak, aki kérte vissza a többit is. Ekkor a két vádlott kirángatta egymást az 

üzletből – fogalmaz a vád. 

A második vádpont szerint a két vádlott 2019. október 29-én 22 óra 20 perc körül 

Debrecenben, a Petőfi téri vasútállomás bejáratánál sétáltak, amikor megláttak egy 

egyedül dohányzó nőt. A két vádlott megállt a sértett előtt, majd a másodrendű 

vádlott odalépett és egy szál cigarettát kért. A sértett elmondta, hogy szívesen adna, 

de neki is csak egy szál maradt. A vádirat szerint ekkor a 26 éves nő ideges lett és 

dühében megütötte a sértettet, aki ekkor gyorsan odament a közelben lévő 

rendőrautóhoz és segítséget kért a járőröktől. 

A harmadik vádpont szerint 2019. november 3-án 22 óra körül a két vádlott 

Debrecen, Piac utcán az arra elhaladó gyalogosoktól kért cigarettát és ha nem 

kaptak, akkor hangosan szitkozódtak. Az eseményre felfigyelt három férfi, akik egy 

közeli padon ültek. Az elsőrendű vádlott odament hozzájuk és egyikőjüktől cigarettát 

kért. Másodrendű vádlott röviddel később megismételte a kérést, mire a sértett 

elutasító választ adott és elküldte őket egy közeli dohányboltba. Ekkor a két vádlott 

ideges lett, folyamatosan kiabáltak, szitkozódtak, majd a 26 éves nő a zsebéből 

elővett egy rugóskést, amit kinyitott. A 31 éves férfi rászólt a társára, hogy tegye azt 

el, azonban M. H. a kést a sértett mellkasa felé fordította és fenyegetően lépett fel. A 

sértett védekezni próbált, majd felemelte a lábát, ekkor az elsőrendű vádlott elővett a 

zsebéből egy paprika sprayt és azt odatartotta a férfihoz. A fenyegetés hatására a 

sértett és két barátja megijedt, meg sem mozdultak, majd a vádlott a paprika sprayt 

eltette. A két vádlott cigarettát a fenyegetés ellenére sem kapott, ezért a 26 éves nő 

hátrálni kezdett, közben a késsel folyamatosan hadonászott, majd mindketten 

elmentek a helyszínről. 

Az ügyészség az elsőrendű vádlottal szemben 7 év fegyházbüntetést és 7 év 

közügyektől eltiltást, míg társával szemben 5 év 5 hónap fegyházbüntetést és 6 év 

közügyektől eltiltást indítványozott, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő 

vallomást tesznek és lemondanak a tárgyaláshoz való jogukról. 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés.  

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, 
vagy kendő, sál viselése, a személyek közötti a 2 méteres védőtávolság betartása és 
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok 
maradéktalan betartását! 
Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat 
előzetesen a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál jelezni 
szíveskedjenek. 
 



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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D. Cs. 
Csalás bűntette 

2020.06.23. 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 tekintette l 

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. 

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, 
vagy kendő, sál viselése, a személyek közötti a 2 méteres védőtávolság betartása és 
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok 
maradéktalan betartását! 
Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat 
előzetesen a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál jelezni 
szíveskedjenek. 
 



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 

 

 

 

 


