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A TÁRGYALÁS HELYE – 1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám  

542/2018 

P. L. Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2018.11.19. 09:00 

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 júniusában P. L. I.r. 

vádlottat kábítószer-kereskedelem bűntette és lopás bűntette miatt 6 év 10 

hónap fegyházbüntetésre és 7 év közügyektől eltiltásra ítélte. M. S. II.r. 

vádlottat kábítószer-birtoklásának bűntette miatt 2 év, végrehajtásában 5 év 

próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen I.r. vádlott 

és védője enyhítésért fellebbezett. A vádlottak gyermekkoruk óta ismerik 

egymást, barátok voltak. I.r. vádlott 2011-ben vásárolt Tégláson egy 

ingatlant. 2013 őszén elhatározta, hogy a telken marihuánát fog termeszteni. 

Ezért az ott lévő épület mellé egy könnyűszerkezetes, speciálisan kialakított 

föld alatti, kiépített pincerendszert is létrehozott annak érdekében, hogy a 

marihuána ültetvényt ne lehessen felfedezni. A termesztéshez szükséges 

magokat Ausztriából vásárolta és beszerezte a lámpákat, ventillátorokat, 

szellőzőket is, hogy jelentős üzleti hasznot tudjon elérni. Az elektromos 

vezetékrendszert is jogellenesen átalakította és azt is eldöntötte, hogy 

ismerősei körében értékesíteni fogja a növényi anyagot. II.r. vádlott 

megállapodott I.r. vádlottal, hogy a megtermesztett marihuánát 

megvásárolja tőle. 2016 májusában II.r. vádlott megjelent I.r. vádlott 

lakóhelyén, azonban a kábítószer átadásakor a rendőrség tetten érte a 

vádlottakat, lefoglalta az „árut” és még 578.000.-Ft-ot. Ezt követően 

házkutatást tartottak I.r. vádlott ingatlanán, ahol megtaláltak 224 db 

marihuána növényt, emellett 10 db műanyag csomagban szárított 

marihuánát is, illetve a kábítószer termesztéséhez szükséges egyéb 

eszközöket is.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

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

 

2018. 11. 19.   

 

A TÁRGYALÁS HELYE – 2. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

561/2018 

 

H. Á. Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2018.11.19. 10:00 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 júniusában hivatali 

vesztegetés elfogadásának bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 300.000 

forint pénzbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte dr. 
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H. Á. vádlottat. Ezenkívül 5 évre eltiltotta a jogi végzettséghez fűződő 

foglalkozás gyakorlásától. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és 

védője felmentésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott egy Szabolcs megyei járási földhivatal tisztségviselője volt. 

A Nemzeti Védelmi Szolgálat megbízhatósági vizsgálatot folytatott vele 

szemben, ennek keretében a szolgálat munkatársa álnéven megismerkedett 

a vádlottal, majd tőle találkozót kért. A megbeszélt időpontban, 2016 

áprilisában a tárgyaló tiszt arra kérte a vádlottat, hogy szerezze meg egy 

magánszemély ingatlanjainak az adatait a földhivatali nyilvántartásból. A 

vádlott ígéretet tett arra, hogy a kötelezettségét megszegve ennek eleget 

tesz, cserébe a tárgyalótiszt anyagi ellenszolgáltatást is kilátásba helyezett. 

A vádlott azt kérte, hogy az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést ő 

készíthesse el, mivel ügyvédi pályára készül. Ezt követően a vádlott és a 

tárgyalótiszt bement a földhivatalba, és ott a vádlott munkahelyi 

számítógépén, a nyilvántartásban megkereste a kért adatokat. A belső 

használatra szolgáló tulajdoni lap másolati példányát odaadta a 

tárgyalótisztnek, aki 100.000 forintot adott ezért  az okiratért a vádlottnak.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

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

 

 
2018. 11. 19.   

 

A TÁRGYALÁS HELYE - 1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

523/2018 

K. K. + 6 fő  Költségvetési csalás 

bűntette 

2018. 11. 19. 13:00 

Az elő fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 májusában különösen nagy 

vagyoni hátrányt okozó, folytatólagosan, üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás, közokirat-hamisítás bűntette, valamint hamis 

magánokirat felhasználásának vétsége miatt mondta ki bűnösnek azt a 

három vádlottat, akik 2011 és 2013 között az Európai Közösségen belül 

beszerzett cukrot ÁFA nélkül hozták forgalomba Magyarországon. K. K. I.r. 

vádlott 3 év börtönbüntetést, L. I. II. r vádlott 2 év 4 hónap, V. I. III. r. vádlott 

2 év börtönbüntetést kapott, és 2-3 évig a közügyeket sem gyakorolhatják. 

Az ügy további négy vádlottját közérdekű munkára ítélte, megrovásban 

részesítette, illetve 1 év próbára bocsátotta a bíróság. A törvényszék az I.r. 

vádlott vagyonára 150 millió forint vagyonelkobzást rendelt el. Az ítélet ellen 

az ügyész súlyosításért, a vádlottak felmentésért fellebbeztek. A bíróság által 

megállapított tényállás szerint a vádlottak 2011 és 2013 között a cukrot nettó 

áron, főként Szlovákiából, Lengyelországból és Csehországból vásárolták fel, 

majd Magyarországon kis árréssel, az ÁFA beépítése nélkül értékesítették. Az 

ügyletekhez több olyan gazdasági társaságot használtak fel, melyek a 

vádlottak befolyása, vagy irányítása alatt álltak. A cukor továbbértékesítése 

több láncolaton keresztül történt. Az igazi termékmozgás nem esett egybe a 

kiállított bizonylatokkal, a vádlottak hamis számlákat állítottak ki. A cukor az 
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okmányokon feltüntetett úttól eltérően jutott el olyan raktárakig, amelyeket 

a vádlottakhoz köthető vállalkozások üzemeltettek. Ezekből aztán a cukor 

kiskereskedőkhöz került. A tényleges, első magyarországi beszerző a cukor 

eladása után az általános forgalmi adót nem fizette meg. A vádlottak között 

rendszeres volt a kommunikáció, így például egyeztették a színlelt áru- és 

pénzforgalmat, megtervezték és végrehajtották a banki átutalásokat és a 

készpénzfelvételt, illetve felügyelték a cukor eladása során felmerülő 

feladatokat. Mindehhez több külföldi székhelyű gazdasági társaságot is 

felhasználtak, leginkább a IV. r. vádlott által képviselt szlovákiai bejegyzésű 

cégeket. A számlázási láncolat kiépítésével a vádlottak adóelőnyhöz jutottak. 

2011-12-ben a D. Kft. – melynek termékbeszerzéseit és értékesítéseit az I.r. 

vádlott végezte -, áfa adónemben összesen csaknem 252 millió forint 

vagyoni kárt okozott a költségvetésnek. A cég számára három másik 

vállalkozás állított ki számlákat, melyek mögött nem volt valós gazdasági 

esemény. Egy másik Kft. két év alatt 118,5 millió forint áfát igényelt vissza 

jogtalanul. Egy hajdúszoboszlói cég könyvelésében nagy összegű külföldi 

értékesítést szerepeltetett, így ÁFA visszaigénylő helyzetbe került. Az 

értékesítések azonban nem voltak valósak, csak az volt vele a cél, hogy 

elkerüljék az adófizetést. Az áru nem került ki külföldre, hanem más 

társaságok közbeiktatásával belföldön talált gazdára. A közösségen belüli 

adómentes értékesítés miatt ilyen módon 140 milliós vagyoni hátrányt 

okozott a magyar költségvetésnek.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

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

 

 

2018. 11. 20.   

 

TÁRGYALÁS HELYE - 1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

396/2018 

 

K. R. Emberölés bűntette 2018. 11. 20. 10:00 

Az első fokon eljárt Kecskeméti Törvényszék 2018 májusában K. R. vádlottat 

emberölés bűntettének kísérlete és garázdaság vétsége miatt 5 év 

börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlott 

és védője felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett. A bíróság által 

megállapított tényállás szerint a vádlott 1990-es évek óta áll rendszeres 

orvosi kezelés alatt. 2016 márciusában, Gyulán a szomszédja előtti 

utcaszakaszon kiabált, a kerítésen belülről kiemelte  a kukát, kiöntötte annak 

tartalmát, majd a szemetet visszadobálta az ingatlan udvarára. Ezt követően 

bement a ház udvarára a hátsó udvar felől, és ott különböző eszközöket 

dobált át a másik udvarra. Az ingatlan tulajdonosa kihívta a rendőröket, akik 

felszólították a vádlottat, hogy hagyja abba a dobálást. A vádlott erre durva 

szavakkal válaszolt, majd egy kisebb tárgyat dobott az egyik törzsőrmester 

felé, akit a mellkasán talált el. A sértett ekkor mentőt hívott a vádlott 

számára. Ekkor a vádlott anyja arra kérte a sértettet, hogy várják meg a 
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mentőket, mert a fiának csak gyógyszerre van szüksége. Ugyanakkor azt nem 

közölte, hogy a vádlott rendszeres pszichiátriai kezelés alatt áll.  A mentők 

érkezése előtt a sértett újra megpróbálta „lecsendesíteni” a vádlottat, 

azonban a férfi megindult a sértett felé és egy késsel, két alkalommal a jobb 

lapockájába szúrt. Ekkor a másik törzsőrmester kicsavarta a vádlott kezéből 

a kést és megbilincselte a vádlottat. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést 

szenvedett, azonban a halál bekövetkezésének reális veszélye fennállt.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

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

 

2018. 11. 20.   

 

TÁRGYALÁS HELYE - 1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

346/2018 

 

K. G. Szexuális kényszerítés 

bűntette 

2018. 11. 20. 12:00 

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

szexuális kényszerítés bűntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre és 2 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen az ügyész téves minősítés miatt 

súlyosításért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint a 

vádlott együtt élt élettársával és közösen nevelték az asszony előző 

kapcsolatából született fiatalkorú sértettet és 3 másik kiskorú testvérét 

Encsen. 2014 júliusában a vádlott és élettársa házibulit tartottak. A 

résztvevők mindannyian  ittak szeszes italt. A fk sértett rosszul lett a 

házipálinkától. Őt egy szobában lefektették és a lány mobiltelefonon hívta a 

mentőket. A kiérkező szolgálattal a vádlott közölte, hogy nincs szükség rájuk, 

nem kell senkit sem ellátni. Ezt követően a vádlott bement a szobába, ahol a 

sértett feküdt és bebújt mellé az ágyba, majd szexuálisan zaklatta a lányt. A 

sértett több alkalommal felszólította a vádlottat, hogy hagyja békén, mire a 

férfi távozott. Ekkor a sértett a nála lévő mobiltelefonon a 112-es segélyhívó 

központtól kért segítséget. Így kimászott az ablakon és a szomszéd kertjében 

rejtőzött el a rendőrök kiérkezéséig.  

Megjegyzés: Folytatódnak a perbeszédek, határozat hirdetés várható. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

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

587/2018 

 

Fk. N. T. + 3 fő Emberölés bűntette 2018. 11. 21. 09:00 

A megismételt eljárásban első fokon eljárt Egri Törvényszék 2018 júniusában 

fk. N. T. I. rendű, N. R. II. rendű és F. B. III. rendű vádlottakat az ellenük emelt 

emberölés bűntettének és csoportosan elkövetett kifosztás bűntettének 

vádja alól, míg fk. K. P. IV. rendű vádlottat az ellene emelt lopás  vétségének 

vádja alól felmentette. Az ítélet ellen az ügyész I. II. és III.r. vádlottak terhére 

felmentésük miatt, az ítélet hatályon kívül helyezése és új eljárás lefolytatása 

érdekében fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint 2012 

júliusában, éjjel a gyöngyösi családi házában egyedül tartózkodott a 81 éves 

sértett, az előszobában egy fotelban aludt. Az ismeretlenül maradt tettes, 

vagy tettesek a bejárati ajtót befeszítették, bementek a sértett házába, majd 

ott a sértettet ismeretlen módon megölték. A sértett gégeporca kétszeresen 

eltört, és megfulladt. A halál bekövetkezhetett úgy is, hogy a sértettet 

megfojtották, illetve úgy is, hogy ráléptek a nyakára. A sértettet kis erővel, 

egy éllel és heggyel bíró, az eljárás során elő nem került, késszerű eszközzel 

nyakon szúrták. A szúrás életfontosságú szervet nem ért. Az nem állapítható 

meg, hogy a szúrás a sértett fulladása előtt vagy azután történt. Az 

ismeretlenül maradt tettes, vagy tettesek kutatást végeztek a házban, és a 

cselekményük leplezése érdekében éghető tárgyakat hordtak össze az 

előszoba sarkába, azokat meggyújtották, majd elmenekültek a helyszínről. A 

tüzet a sértett egyik szomszédja észlelte, és értesítette a tűzoltókat. A tűz a 

ház előszobájából nem terjedt tovább a szobákra és az egyéb helyiségekre. 

Azt nem lehetett megállapítani, hogy az elkövető, vagy az elkövetők a házból 

elvittek-e valamit, és amennyiben igen, akkor mit. A törvényszék az I. rendű, 

a II. rendű és a III. rendű vádlottakat az ellenük emelt vád alól bizonyítottság 

hiányában felmentette, mert az eljárás során kétséget kizáróan nem lehetett 

megállapítani, hogy a sértett megölésében az I. rendű, a II. rendű vagy a III. 

rendű vádlottak részt vettek, azt ők követték el. A törvényszék a IV. rendű 

vádlottat az ellene emelt vád alól bűncselekmény hiányában mentette fel.  

Megjegyzés: Első nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

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

 

 

 

2018. 11. 22.   

 

A TÁRGYALÁS HELYE – 1.sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

307/2018  

H. Zs. Szemérem elleni erőszak 

bűntette 

2018.11.22. 13:00 

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2018 februárjában H. Zs. vádlottat 

folytatólagosan elkövetett szemérem elleni erőszak büntette és folytatólagosan 

elkövetett könnyű testi sértés büntette miatt 6 év börtönbüntetésre és 6 év 

közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság a vádlott szülői felügyeleti jogát két 
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gyermekkorú gyermeke vonatkozásában megszüntette. Az ítélet ellen az ügyész 

súlyosításért, a vádlott és védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság által 

megállapított tényállás szerint a vádlott, miután házasságuk megromlott elvált 

a feleségétől. Két gyermekkorú gyermeküket az asszony nevelte tovább 

Debrecenben. A gyermekekkel való apai kapcsolattartást bírósági döntés 

szabályozta.  2013 januárjától a nagyobbik gyermek már nem akart menni az 

apjához. 2013 áprilisa és júniusa között a vádlott a kisebbik fiát szexuális vágyai 

kielégítésére használta fel több alkalommal. Amikor a gyermek ez ellen 

tiltakozott, akkor a vádlott több alkalommal, ököllel megütötte. A sértett a 

történtekről sem testvérének, sem édesanyjának nem mert beszélni. Az 

édesanyja többszöri kérdésére, rábeszélésére 2013 júliusában számolt be a vele 

történtekről. Az édesanyja ekkor látleletet vetett a gyermek sérüléseiről és 

feljelentést tett a rendőrségen.  
Megjegyzés: Határozat hirdetés. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

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

 

 

2018. 11. 22.   

 

TÁRGYALÁS HELYE - 1. sz. tárgyalóterem 

Ügyszám 

533/2018 

B. P. Hűtlen kezelés bűntette 2018. 11. 22. 14:00 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Járásbíróság 2017 júniusában B. P. I.r. 

vádlottat folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette, jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette 

és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 4 év 

börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra ítélte és 5 évre eltiltotta 

gazdasági társaságokban betöltött vezető tisztségviselői foglalkozástól. A 

másodfokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2018 júniusában a vádlottat a 

folytatólagosan elkövetett jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés 

bűntettének vádja alól bizonyítottság hiányában felmentette. A gazdasági 

csalás bűntetteként értékelt cselekményt jelentős vagyoni hátrányt okozó 

hűtlen kezelés bűntettének minősítette A hamis magánokirat 

felhasználásának vétségét bűnsegédként elkövetettnek minősítette. A 

vádlott börtönbüntetését és közügyektől eltiltását 3-3 évre enyhítette. Az 

ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére részfelmentése miatt, a vádlott és 

védője teljes felmentés érdekében fellebbezett. A bíróság által megál lapított 

tényállás szerint I. rendű B. P. vádlott egy önkormányzati tulajdonú céget 

vezetett, melynek feladata volt többek között Nyíregyházán a földutak 

karbantartása, útfelújítási és útstabilizálási munkák elvégzése. Nem nyert 

bizonyítást, hogy I. rendű vádlott ügyvezetőként 2011. és 2012. években 

megkötött vállalkozói szerződéseknél vagyoni hátrányt okozott a cégnek, és 

nem állapítható meg az sem, hogy a szerződéskötések során azért tért el a 

korábbi gyakorlattól az elszámolásoknál, hogy a szokásos díjnál többet 

tudjon kifizetni vállalkozóknak. Ezért a törvényszék I. rendű vádlottat e 
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bűncselekmény alól felmentette. Ugyanakkor a bíróság megállapította, hogy 

I. rendű B. P. vádlott 2012. szeptemberében az önkormányzati kft. 

ügyvezetőjeként olyan vállalkozási szerződést kötött III. rendű vádlottal, 

melyről tudta, hogy az abban foglalt munkákat nem végzi el. E szerződéseket 

az önkormányzat illetékesei részére nem mutatták be, ellenjegyzésükre nem 

került sor. A szerződésben az önkormányzati cég részéről 

kapcsolattartóként II. rendű vádlottat jelölték meg, aki tisztában volt azzal, 

hogy a szerződéseket nem fogja teljesíteni III. rendű vádlott, illetve a cége. 

Ennek ellenére vállalta, hogy a kifizetés érdekében a szükséges okiratokat, 

teljesítési igazolásokat aláírja. III. rendű vádlott 2012. decemberében a fiktív 

számlákat kiállította az önkormányzati tulajdonú földutak stabilizációs 

munkáinak elvégzéséről, majd azokat benyújtotta az I. rendű vádlott által 

vezetett cég részére. A vádlott társai a kifizetések jogszerűségének látszata 

érdekében a teljesítmény-igazolásokat aláírták, ezért a számlákat kifizették. 

A vádlottak cselekményükkel több, mint 32 millió forint kárt okoztak az 

önkormányzati cégnek. Az ítélet II. és III. rendű vádlott vonatkozásában 

jogerős.  
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