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D. Sné Rágalmazás vétsége 2018.05.22. 09:00 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Járásbíróság 2017 márciusában  D. Sné 

vádlottat rágalmazás vétsége miatt 150.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. A 

másodfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 februárjában az elsőfokú 

ítéletet hatályon kívül helyezte és a rágalmazás vétsége miatt indult eljárást 

megszüntette. Az ítélet ellen magánvádló fellebbezett. A bíróság által 

megállapított tényállás szerint a vádlott 2015 augusztusában Nyíregyházán 

egy szövetkezeti lakóközösség tagértekezletén a jelenlévő több mint 20 fő 

előtt olyan kijelentést tett, mely szerint feljelenti a szövetkezet vezetőségét, 

mert „több, mint 10 milliót a pályázaton lenyúltak”. A vádlott beismerő 

vallomást tett, de nem ismerte el bűnösségét.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 
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G. K. Testi sértés bűntette 2018.05.22. 10:30 

Az első fokon eljárt Miskolci Törvényszék 2018 januárjában G. K. vádlottat 

testi sértés bűntette és rablás bűntettének kísérlete miatt 8 év 

fegyházbüntetésre és 8 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a 

vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított 

tényállás szerint a vádlott 2016 júniusában éjjel Miskolc belvárosában, a 

Petőfi téri buszmegálló közelében észrevette a sértettet, aki hazafelé tartott. 

A vádlott egészen a lakásáig követte a férfit, majd a lépcsőház bejárata előtt 

maró hatású spray-vel lefújta, miközben kést fogott rá és felszólította, hogy 

„pakolja ki az értékeit”. A sértett a vádlott felé rúgott, de a vádlott a kezében 

tartott késsel a sértett lábát megvágta, majd elmenekült. Egy másik 

alkalommal - 2016 augusztusában - a vádlott ittasan ment haza a Miskolc 

tetemvári lakásába. A feleségével vitatkoztak, ezután elővett egy 15 cm 

hosszúságú kést, mellyel a vele szemben ülő asszonyt megszúrta mellkasa 

bal oldalán. Az asszony életveszélyes sérülést szenvedett.  
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L. L. + 1 fő Embercsempészés 

bűntette 

2018.05.23. 09:00 

Az első fokon eljárt Debreceni Járásbíróság 2017 áprilisában, 9 vádlottat ítélt 

el bűnszervezetben, társtettesként elkövetett embercsempészés bűntette 

miatt. A vádlottak 2 és 5 év közötti fegyházbüntetést kaptak illetve a 

közügyek gyakorlásától is eltiltották őket A bíróság  3 vádlottat 5, 4, illetve 3 

évre kiutasított Magyarország területéről. 6 vádlott a szabadságvesztés 

büntetés mellé még 200.000.- illetve 220.000.-Ft pénzbüntetést is kapott. A 

vádlottak feltételes szabadságra nem bocsáthatók. A másodfokon eljárt 

Debreceni Törvényszék VII. és VIII.r. vádlottak vonatkozásában az elsőfokú 

bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a velük szemben folytatólagosan, 

társtettesként elkövetett embercsempészés bűntette miatt indult eljárást 

megszüntette.  I. és III.r. vádlottak büntetését súlyosította, V.r. vádlott 

vonatkozásában vagyonelkobzást is elrendelt. Az ítélet ellen az ügyész VII. és 

VIII.r. vádlottak terhére, az eljárás megszüntetése miatt, bűnösségük 

megállapítása érdekében fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlottak 2014 októberétől 2015 februárjáig egy bűnszervezet 

tagjaiként vagyoni haszonszerzés végett közreműködtek abban, hogy a 

schengeni övezetbe való beutazáshoz, illetve ott tartózkodáshoz szükséges 

úti okmányokkal nem rendelkező koszovói állampolgárok Magyarországon 

keresztül illegálisan Ausztrián át Németországba utazzanak. I.r . vádlott volt 

az, aki Magyarországon tartózkodva koszovói ismerősein keresztül szervezte 

a továbbszállításokat. III., VI.r. vádlottak taxisként dolgoztak és V.r. vádlottal 

együtt további sofőrök (IV., VII, VIII.r. vádlottak) beszervezésével 

szervezőként, illetve felvezető kocsik sofőrjeként vettek részt a 

cselekmények elkövetésében. Transzportokként 10.000.-Ft-ot kaptak. A 

migránsok fejenként 200 eurót fizettek a magyar-szerb határ illegális 

átlépéséért. I.r. vádlott transzportokként 2000.- eurót kért a Németországba 

történő kijuttatásért, melyet vagy a migránsok adtak át neki, vagy 

családtagjaik utalták I.r. vádlott részére. A vádlottak a migránsokat 

Debrecenből Budapestre, majd az összegyűlt transzportokat Ausztrián 

keresztül a bajorországi Deggendorfba szállították. II.r. vádlott segítette a 

migránsok Magyarországon belüli mozgását, illetve ha kellett tolmácsi 

feladatokat is ellátott.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 
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 B. F. + 1 fő Emberölés bűntette 2018.05.24. 10:00 

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2017 júniusában hatályon kívül 

helyezte a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 2005-ben, és a Debreceni Ítélőtábla 

2006-ban kihirdetett ítéletét és bűnösnek mondta ki idősebb és ifjabb B. F-t 

társtettesként, nyereségvágyból elkövetett emberölés  bűntettében. A 

Debreceni Törvényszék az I.r. vádlottat 12 év, a II.r. vádlottat 10 év 

fegyházbüntetésre ítélte, illetve mindkettőjüket 10 évre eltiltotta a közügyek 

gyakorlásától. Az ítélet ellen I.r. vádlott és védője felmentésért, II.r. vádlott 

és védője elsődlegesen hatályon kívül helyezésért, másodlagosan 

felmentésért fellebbezett. 

A vádlottak még 1999-ben Újszentmargitán olyan súlyosan bántalmaztak egy 

férfit, hogy belehalt sérüléseibe. A helyszínről egy antennát vittek el. A 

vádlottakat 2002-ben előbb elítélték, majd a megismételt eljárás során – 

2005-ben - bizonyítottság hiányában felmentették a vád alól. (1999 és 2005 

között id. B. F. 2127 napot, ifj. B. F. 2138 napot töltött előzetesben. A korábbi 

felmentő ítélet után, az előzetes letartóztatás miatt 2007-ben id. B. Ferenc 

20 millió, ifj. B. Ferenc 25 millió forint kártalanítást kapott.)  

A perújításra azért kerülhetett sor, mert két tanú terhelő vallomása miatt 

perújítási nyomozás indult, mely során új tárgyi bizonyíték került elő, illetve 

titkos adatszerzés útján új információ jutott a nyomozóhatóság birtokába.  

A bíróság által megállapított tényállás szerint a két vádlott az antennát 

akarta megszerezni az egyébként lakatlan házról. II.r. vádlott az ingatlan 

udvarán arra ügyelt, hogy ne zavarja meg őket senki, miközben I.r. vádlott 

egy nála lévő betonvassal felfeszítette a terasz ajtaját. A zajra ébredt fel a 

sértett, aki a házra vigyázva egy másik épületrészben aludt. Meglátta az ajtón 

a betörés nyomait, és összetalálkozott a kint figyelő fiatalabb vádlottal. 

Vitatkozni kezdtek, amire az idősebb vádlott is kijött a házból. A sértett tetten 

érte és felismerte a vádlottakat, ők viszont nem akartak a lopásról 

lemondani. Lelökdösték a férfit a teraszról, I.r. vádlott ököllel kétszer fejen 

ütötte, II.r. vádlott pedig a feszítővassal vágta fejbe. A sértett földre került és 

elvesztette az eszméletét. Ekkor II.r. vádlott még háromszor fejen ütötte a 

betonvassal. A férfi nagy valószínűséggel még élt, amikor otthagyták és az 

éjszaka folyamán halt bele sérüléseibe. Szemtanú látta, amikor másnap egy 

szatyorba téve a vádlottak elásták a véres ruhaneműket, és a viselt 

gumicsizmát, ezeket később elégették, amit szintén észleltek a helybeliek.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 
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