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A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz.tárgyalóterem 

Ügyszám 

135/2018 

K. Zs. Emberölés bűntette 2018.04.23. 09:00 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 januárjában K. Zs. 

vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt 15 év 

fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az 

ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért illetve enyhítésért 

fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott több éve 

szomszédja volt a fehérgyarmati sértettnek. Köztük a jószomszédi viszony 

megromlott, mert a sértett többször szóvá tette a vádlottnak azt, hogy nem 

takarítja a lépcsőházat, nem lapátolja el a havat, s a vádlottat „semmirekellő 

cigicsempésznek” nevezte. 2015 májusában, az esti órákban a vádlott a 

lépcsőházban a lakása irányába tartott, amikor szembetalálkozott az akkor 

76 éves sértettel, aki semmirekellőnek nevezte, és felemlegette, hogy a 

vádlott becsülje meg a feleségét. A vádlott az idős hölgy irányába lépett, aki 

be akarta zárni a lakása ajtaját. Ez azonban nem sikerült a sértettnek, mert 

a vádlott az ajtót a testével belökte. Az idős nő a vádlott elől hátrálva 

menekült a lakás belseje felé, de a vádlott utolérte őt, a szobába lökte, 

aminek következtében a sértett elesett úgy, hogy az asztalba beütötte a fejét. 

A vádlott ezt követően magához vett egy kést, és azzal a földön fekvő sértett 

fejének jobb oldalát három alkalommal, majd mellkasának jobb oldalát tíz 

alkalommal, nagy erővel megszúrta. A sértett a helyszínen meghalt.   

Megjegyzés: Első nyilvános ülés.  

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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A TÁRGYALÁS HELYE – 1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

42/2018 

Cs. F.+ 1 fő Emberölés bűntette 2018. 04.23. 12:00 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 októberében Cs. F. I.r. 

vádlottat emberölés bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre és 5 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. Cs. G. II.r. vádlottat az ellene emberölés bűntette 

miatt emelt vád alól bűncselekmény hiányában felmentette. Az ítélet ellen 

az ügyész a II.r. vádlott felmentése miatt, bűnösség megállapítása 

érdekében, míg az I.r. vádlott enyhítés érdekében fellebbezett. A bíróság 
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által megállapított tényállás szerint a vádlottak édesanyja a sértett, közös 

háztartásban lakott fiaival. Az asszony egészségi állapota az évek során egyre 

jobban leromlott, többször is kórházi kezelésre szorult. 2014 márciusában a 

sértettet a kórházi kezelés után otthonába bocsátották, az orvos szerint sem 

volt életveszélyes állapotban. II.r. vádlott ebben az időszakban, más ügyben 

őrizetbe, majd előzetes letartóztatásba került. Ekkortól a sértett ellátása, 

gondozása nem állt módjában. A kórházban előírták, hogy a sértett 

háziorvosát keressék fel, az idős asszony ápolási, vagy szociális 

intézményben történő elhelyezéséről gondoskodjanak. Utóbbit az I. r. 

vádlott nem teljesítette. Az I.r. vádlott továbbra is együtt élt édesanyjával, és 

észlelte azt, hogy egyre rosszabb egészségi állapotban van, segítségre van 

szüksége. Az I.r. vádlott több alkalommal felajánlotta a sértettnek a kórházi 

ápolást, mert úgy ítélte meg, hogy a kórházban jobb ellátásában részesülne, 

de a sértett ezt elutasította. A sértett a halálát megelőzően gyakorlatilag 

mozgásképtelen volt, önállóan nem volt képes étkezni és folyadékot 

magához venni. Lesoványodott, már nem kommunikált. Ekkor a fiának 

kötelessége lett volna orvost hívni. Ezt azonban elmulasztotta. A sértett 

halálának időpontjában súlyosan leromlott, elhanyagolt fizikai állapotban 

volt, amelynek kialakulásában a nem megfelelő gondozásnak, ápolásnak, 

táplálásnak szerepe volt, de nem zárható ki az elhunyt sértett elutasító 

magatartása, esetlegesen táplálék visszautasítása sem. A halálának 

bekövetkezése megfelelő gondozással, rendszeres, tartós táplálkozással, 

megfelelő mennyiségű folyadékbevitellel valószínűleg elkerülhető lett volna. 

Amennyiben időben célszerű, szakszerű orvosi kezelésben, ápolásban 

részesült volna, az élete nagy valószínűséggel megmenthető lett volna.  

Megjegyzés: Határozat hirdetés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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A TÁRGYALÁS HELYE  1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

77/2018 

H. K. + 1 fő.  Szexuális erőszak 

bűntette 

2018. 04. 24. 9:30 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2017 decemberében H. K. I.r. 

vádlottat 3 rb. folytatólagosan elkövetett szexuális erőszak bűntette és 4 rb. 

kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt, mint visszaesőt  12 év 

fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott feltételes 

szabadságra nem bocsátható. A bíróság I.r. vádlott szülői felügyeleti jogát 

megszüntette 5 kiskorú gyermeke felett. F. M. II.r. vádlottat 4 rb. kiskorú 

veszélyeztetésének bűntette miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre és 4 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság II.r. vádlott szülői felügyeleti jogát 

megszüntette 6 kiskorú gyermeke felett. Az ítélet ellen I.r. vádlott és védője 

felmentésért illetve enyhítésért, II.r. vádlott és védője enyhítésért 

fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlottak 
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élettársak, gyermekeik születésétől kezdődően (2008) 2015 januárjáig - a 

gyermekek nevelésbe vételéig -, közösen nevelték 4 gyermeküket. 

Gyermekeik számára nem biztosították a megfelelő lakókörnyezetet, 2011 és 

2015 között vándorló életmódot folytattak, lakóhelyüket rendszeresen 

változtatták Ózdon. Az lakásuk túlnyomórészt koszos, bűzös, élősködőkkel 

teli volt. Elhanyagolták gyermekeik személyi higiéniáját, így ápolatlanok, 

koszosak, büdösek voltak. Az egyik kisfiút tankötelezettsége ellenére a 

családgondozók többszöri felszólítására sem íratták be az óvodába. Majd 

oda is rendszertelenül jártak a folyamatos költözések miatt. A vádlottak nem 

biztosítottak a gyerekeknek elegendő mennyiségű és az évszaknak 

megfelelő tiszta ruhát valamint a csecsemőkorú gyermeknek pelenkát. A 

gyermekeknek nem biztosítottak megfelelő élelmet, a gyerekekkel együtt 

kukázni jártak és gyakran az onnan származó ételmaradékot ették. A be teg 

gyermekeiket nem mindig vitték orvodhoz illetve a felírt gyógyszereket sem 

váltották ki. A gyerekek a kötelező védőoltásokat sem kapták meg időben. A 

vádlottak számos alkalommal a gyermekeik szeme láttára éltek szexuális 

életet.2011 decemberétől a család gondozásba került, azonban újra 

elköltöztek, fűtés nélküli lakásban laktak és az áramot is illegálisan 

vételezték. A családgondozók által felajánlott segítséget látszólag 

megfogadták, azonban semmit nem tettek a gyermekek egészséges 

fejlődése érdekében. I.r. vádlott 2013 szeptember és 2015 januárja között 

nemi vágyának felkeltése, illetve kielégítése érdekében az akkor 3 illetve 6 év 

közötti három gyermekét több alkalommal szexuális cselekmények 

végzésére bírta rá.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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A TÁRGYALÁS HELYE  1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

13/2018 

B. Zs. Sikkasztás bűntette 2018. 04. 25. 9.00 

Az első fokon eljárt nyíregyházi Járásbíróság 2017 novemberében B. Zs. I.r. 

vádlottat sikkasztás bűntette miatt 3 év börtönbüntetésre és 3 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. B. Zs. II.r. vádlottat sikkasztás bűntette miatt 1 

év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. A bíróság II.r. vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. 

A másodfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2017 decemberében a 

vádlottak terhére megállapított bűncselekményeket valamennyi esetben 

csalás bűntettének minősítette és helybenhagyta I. r. rendű vádlottal 

szemben kiszabott ítéletet. Ezenkívül I. rendű vádlottal szemben 1 millió 700 

ezer Ft vagyonelkobzást rendelt el, valamint kötelezte összesen több, mint 

13 millió Ft kártérítés megfizetésére. A törvényszék a II. rendű vádlott 

börtönbüntetését 1 évre enyhítette, a felfüggesztést 1 évre csökkentette. Az 

ítélet II. rendű vádlottal szemben jogerős. Az I. rendű vádlott esetében az 
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ügyész súlyosításért, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett. A 

bíróság által megállapított tényállás szerint II. rendű vádlott 2013 -14 

években több sértettel kötött szerződést nyíregyházi ingatlanok eladásáról. 

A vádlott a szerződésben foglalt kötelezettségeit nem teljesítette, a 

földhivatali eljárást nem indította meg. Cselekményével összesen 11 millió 

Ft kárt okozott a sértetteknek. Testvére, I. rendű vádlott 2013-14 években 

vállalkozási szerződést kötött nyolc nyíregyházi sértettel családi ház 

építésére, melynek során összesen csaknem 50 millió Ft-ot vett át, azonban 

a szerződésben foglaltakat nem, vagy csak részben teljesítette.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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A TÁRGYALÁS HELYE  1.sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

163/2018 

V. A. Emberölés bűntette 2018. 04. 25. 13:00 

Az első fokon eljárt Miskolci V. András vádlottat különös kegyetlenséggel, 

védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette 

miatt 12 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet 

ellen a vádlott és védője enyhítés érdekében fellebbezett. A bíróság által 

megállapított tényállás szerint a vádlott évek óta egy lakásban élt 

édesanyjával Miskolcon, az Avas városrészen. A sértettnél 2006 évben 

jelentkeztek először az agysorvadás tünetei. A vádlott észle lte, hogy 

édesanyja egyre rosszabb egészségi állapotban van, azonban nem vitte 

orvoshoz, a korábban szedett gyógyszereit sem íratta fel. A sértett a halálát 

megelőző két hónapban az ágyból nem kelt fel, székletét és vizeletét maga 

alá engedte, testét sebek borították, melyek fájdalmat okoztak neki. A vádlott 

a sebeket kamillás kenőccsel bekente, azonban orvost továbbra sem hívott 

az anyjához. A sértett mozgásképtelenné vált, önállóan nem volt képes 

étkezni és inni sem. A vádlott látta, hogy az édesanyja önmaga ellátására 

nem képes, és csak segítséggel tud táplálkozni, ennek ellenére a sértettet 

több napra magára hagyta, amikor visszatért a lakásba édesanyját holtan 

találta. A vádlottnak kötelessége lett volna édesanyjáról gondoskodni, hozzá 

orvost hívni, azonban ezt elmulasztotta. A sértett halála megfelelő 

gondozással, ápolással, táplálással megelőzhető lett volna.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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A TÁRGYALÁS HELYE   1.sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

696/2017 

 

G. P. + 1 fő Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2018. 04. 26. 10:00 

A harmadfokon eljárt Kúria 2017 szeptemberében vesztegetés bűntette 

miatt dr. G. P. III.r. és P. Iné XXXII.r. vádlott ellen folyamatban lévő 

büntetőügyben a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség által III.r. és XXXII.r. 

vádlottak terhére valamint a III.r. vádlott és védője  által benyújtott 

másodfellebbezések alapján eljárva a Debreceni Ítélőtábla másodfokú 

ítéletét III.r. és XXXII.r. vádlottnak a vádirat és az elsőfokú ítélet 

tényállásának 47. pontjában írt cselekményére vonatkozó részében 

hatályon kívül helyezte. E körben az ítélőtáblát új eljárás lefolytatására 

utasította.  
A Debreceni Ítélőtábla 2016 októberében megváltoztatta az elsőfokú bíróság 

ítéletét. I.r. vádlott 5. tényállásban írt cselekményét hivatali visszaélés 

bűntettének minősítette. A 7. tényállásban foglalt hivatalos személy által 

elkövetett közokirat-hamisítás bűntettét a vádlott felbujtóként követte el. 

III.r. vádlott cselekményét a 45. tényállásban hivatali visszaélés bűntettének, 

XXXI.r. vádlott cselekményét felbujtóként elkövetett hivatali visszaélés 

bűntettének minősítette. XIX.r. vádlott 22. tényállásban írt cselekményénél 

az üzletszerű elkövetés megállapítását mellőzte. Az ítélőtábla III. r vádlottat 

a 47. tényállásban, a hivatali vesztegetés elfogadása bűntettének 

vádja, XI. és XII.r. vádlottakat 1-1 rb. hivatali vesztegetés bűntettének vádja 

alól felmentette. XVIII.r. vádlottat a 21. tényállásban, XXV.r. vádlottat a 28. 

tényállásban, XXIX.r. vádlottat a 42. tényállásban, XXXII.r. vádlottat a 47. 

tényállásban a hivatali vesztegetés bűntettének vádja alól felmentette. 

I. és II.r. vádlott szabadságvesztés büntetését és a közügyektől eltiltást 

egyaránt 5 évre enyhítette. III.r. vádlottal szemben kiszabott 

szabadságvesztés büntetés végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette és 

a közügyektől eltiltást mellőzte. XIX.r. vádlott szabadságvesztés 

büntetésénél a végrehajtás felfüggesztésének próbaidejét 2 évre 

csökkentette, egyben a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. VI.r. 

vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. XXXI.r. vádlottal szemben 

alkalmazott joghátrányt megrovásra enyhítette. Egyebekben az elsőfokú 

bíróság ítéletét helybenhagyta. 
A Debreceni Törvényszék 2015 júliusában hirdetett ítéletet hivatalos személy 

által fontosabb ügyben kötelességszegéssel, üzletszerűen elkövetett 

vesztegetés bűntette miatt Sz. L. és még 31 vádlott ellen indított 

büntetőügyben. A bíróság által megállapított tényállás szerint az I. - VIII. r. 

vádlottak a bűncselekmények elkövetésének idején az OMMF Észak-Alföldi 

Munkaügyi Felügyelőségénél dolgoztak. A II.r. vádlott 2011 májusától 

kormánytisztviselőként az igazgatóhelyettesi posztot töltötte be. A többi 

vádlott olyan cégek képviselője, melyeket érintett, vagy érinthetett 

munkaügyi ellenőrzés. A vádlottak különböző gazdasági társaságokat, 

egyéni vállalkozókat juttattak jogtalan előnyhöz. Kapcsolataik révén vagy ők 

maguk figyelmeztették őket – közvetve vagy közvetlenül – a közelgő 

munkaügyi ellenőrzésre, vagy a kollégáik által megkezdett eljárást 

igyekeztek befolyásolni. Számos esetben felhívták a helyszínen intézkedő 

munkaügyi ellenőrt, és megpróbálták rábírni arra, hogy elnézőbbek legyenek 



a szabálytalanságokkal szemben. A munkaügyi felügyelők közül egyébként 

többen teljesítették a kérést, akadtak azonban olyanok is, akik figyelmen 

kívül hagyták. A kedvezményezettek több gazdasági területről kerültek ki, 

volt köztük vendéglátóhely, húsbolt, pékség, cipőbolt, autószerelő műhely, 

takarító vállalkozás. Az érintett cégek többféle hasznot is húztak a 

kapcsolatból. Legtöbbször elmaradt, vagy kevesebb lett a munkaügyi bírság,  

fel tudtak készülni előre az ellenőrzésre, pótolni tudták hiányosságaikat, 

vagy éppen tudták, hogy mely napokon kerüljék el a feketefoglalkoztatást.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@dit.birosag.hu 
sajto@dit.birosag.hu 
0630/994-3339 
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