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K. Z. Testi sértés bűntette 2020. 02.17. 09:00 

Az első fokon eljárt Egri Törvényszék 2019 novemberében K. Z. vádlottat testi 

sértés bűntette és önbíráskodás bűntette miatt 5 év 6 hónap 

börtönbüntetésre és 6 év közügyektől eltiltásra ítélte. Az ítélet ellen a vádlott 

és védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás 

szerint a vádlott 2018 márciusában az egy italboltban a sértettel kártyázott. 

Miután a vádlott csalással gyanúsította meg a kártyapartnerét, erre 

hivatkozva tőle pénzt követelt, indulatos lett. A sértett arcába sört locsolt, és 

egy székkel megpróbálta őt megütni, miközben a vádlott a saját fején 

széttört egy sörösüveget. Majd a sértettet megfenyegette: ha nem kapja meg 

a pénzt, akkor egy baseball ütővel fog visszatérni. Ezt követően a vádlott 

magához vett egy baseball ütőt, és azzal visszament az italboltba. A pultnál 

beszélgető sértetthez és annak társához lépett, a sértettet a baseball ütővel 

nagy erővel fejbe ütötte. A sértett a földre került, ekkor a vádlott még egyszer 

megütötte őt. A sértettel korábban a pultnál beszélgető férfi próbálta 

megfékezni a vádlottat, dulakodni kezdtek, mindketten a földre kerültek. A 

vádlott a baseball ütővel legalább négyszer fejen ütötte a  férfit. Majd a 

vádlott a sértetthez lépett, a kezéből kikapott 12-15 ezerforintot, majd 

távozott az italboltból. A bántalmazás következtében a sértett 8 napon túl 

gyógyuló sérüléseket szenvedett. A szemét ért sérülések miatt bekövetkezett 

látáskárosodása maradandó fogyatékossággal járt. A sérült testtájékra, az 

erőbehatás nagyságára, módjára, reálisan fennállt a kialakultnál súlyosabb, 

életveszéllyel járósérülések bekövetkezésének a lehetősége . Ezek 

elmaradása nem a vádlott magatartásán múlt.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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D. M. Cs. + 5 fő Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020.02.19. 09:00 
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Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2019 szeptemberében  D. M. Cs. 

I.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette és 

hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt 6 év börtönbüntetésre, 6 év 

közügyektől eltiltásra, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra és több mint 4 

millió forint vagyonelkobzásra ítélte. H. L. R. II.r. vádlottat társtettesként 

elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 

év közügyektől eltiltásra, 3 év közúti járművezetéstől eltiltásra és 327.300.-

Ft vagyonelkobzásra ítélte. M. R. III.r. vádlottat társtettesként elkövetett 

kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 5 év börtönbüntetésre, 5 év 

közügyektől eltiltásra és csaknem 450.000.-Ft vagyonelkobzásra ítélte. Sz. S. 

O. V.r. vádlottat társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette 

miatt 3 év 6 hónap börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra és több mint 

3 millió forint vagyonelkobzásra ítélte. H. Norbert VI.r. vádlottat 

társtettesként elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntette miatt 4 év 

börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, 3 év közúti járművezetéstől 

eltiltásra és 285.000.-Ft vagyonelkobzásra ítélte. A bíróság megállapította, 

hogy a vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.  A bíróság D. D. I. IV.r. 

vádlottat az ellene kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emelt vád alól 

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

súlyosításért, IV.r. vádlott esetében felmentése miatt fellebbezett. I., II., I II. 

és V.r. vádlottak enyhítésért, V.r. vádlott felmentésért fellebbeztek. A bíróság 

által megállapított tényállás szerint a vádlottak középiskolás koruk óta 

ismerik egymást. 2010 és 2014 között Londonban éltek. A vádlottak a 

kábítószerekkel már korábban kapcsolatba kerültek, valamennyien 

fogyasztók, elsősorban marihuána tartalmú cigarettát szívtak. 

Hazaköltözésük után úgy döntöttek, hogy részben magyar 

állampolgároknak, részben pedig a Debreceni Egyetemen tanuló külföldi 

diákoknak marihuánát fognak terjeszteni. 2015 tavaszától elfogásukig 2016 

szeptemberéig már számos fogyasztót láttak el. A kábítószer beszerzését, 

tárolását, adagolását és terítését összehangolták, aminek I.r. vádlott volt az 

irányítója. Ő volt ugyanis, aki beszerezte a kábítószert 2015 decemberéig 

ismeretlen személytől, majd 2016-ban V.r. vádlottól. I.r. vádlott az „anyagot” 

II. és III.r. vádlottak által bérelt debreceni lakásba vitte, ott porciózták, 

csomagolták azt. Az értékesítésben mindhárman részt vettek. A kábítószert 

5 grammos adagokra kimérték, csomagolták, majd 3000.-Ft/gramm áron 

értékesítették. Minden esetben a lakásukhoz, vagy előre megbeszélt 

helyszínekre szállították a külföldi diákoknak a kért mennyiséget.  

Tevékenységüket 2016 szeptember közepéig folytatták, amikor velük 

szemben összehangolt rendőri intézkedés történt. A vádlottak lakó- illetve 

tartózkodási helyén házkutatásokat tartottak és kábítószert, illetve a  

kereskedelemhez szükséges eszközöket foglaltak le.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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B. J. Vesztegetés bűntette 2020.02.19. 09:00 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2019 októberében B. J. vádlottat 

vesztegetés bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre ítélte, melynek 

végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet ellen a vádlott és 

védője enyhítésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás 

szerint 2018 márciusában a vádlott az Országos Roma Önkormányzat 

(ORÖ)elnökeként arra kérte a rendezvényszervezéssel foglalkozó tanút, hogy 

a vállalkozása nevében állítson ki egy 3,5 millió forintról szóló számlát az 

ORÖ, mint megrendelő részére rendezvényszervezésről, azonban a 

rendezvényt nem tartják meg. A számlán szereplő összegből a tanú 

megtarthat 600.000.-Ft-ot, a többi pénzt pedig vissza kell adnia a vádlott 

részére. A tanú az ajánlatot nem fogadta el. A beszélgetésükről a vádlott 

tudtán kívül hangfelvételt készített.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ:  Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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Sz. Gy. Zs. Hivatali vesztegetés 

bűntette 

2020. 02.19. 11:00 

Az első fokon eljárt Nyíregyházi Törvényszék 2019 júniusában Sz. Gy. Zs. I.r. 

vádlottat folytatólagosan elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette, 

társtettesként elkövetett csalás bűntette, hivatali visszaélés bűntette, 

magánokirat-hamisítás vétsége és felbujtóként elk9vetett egyedi azonosító 

jel meghamisításának bűntette miatt 2 év 2 hónap börtönbüntetésre, 2 év 

közügyektől eltiltásra és több mint 36 millió forint vagyonelkobzásra ítélte. 

Szné G. I. II.r. vádlottat társtettesként folytatólagosan elkövetett jövedéki 

orgazdaság bűntette és társtettesként elkövetett csalás bűntette miatt 1 év 

10 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 év próbaidőre 

felfüggesztette. F. I. III.r. vádlottat társtettesként, folytatólagosan elkövetett 

jövedéki orgazdaság bűntette miatt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, 

melynek végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette. Gy. J. IV.r. vádlottat 

társtettesként elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt 90.000. -Ft 

pénzbüntetésre ítélte. T. J. V.r. vádlottat társtettesként elkövetett jövedéki 

orgazdaság bűntette miatt 48.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. M. Gy VI.r. 

vádlottat bűnsegédként elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt, mint 

visszaesőt 120.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte és vele szemben 300.000.-Ft 

vagyonelkobzást rendelt el. B-T T. VII.r. vádlottat jövedéki orgazdaság 

vétsége miatt, mint különös visszaesőt 60.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. G. 

A. Cs. VIII.r. vádlottat folytatólagosan, társtettesként elkövetett jövedéki 

orgazdaság bűntette miatt 78.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. M. J. IX.r. 

vádlottat folytatólagosan, társtettesként elkövetett jövedéki orgazdaság 
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bűntette miatt 78.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. Sz. R. XI.r. vádlottat 

társtettesként elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt 2 évre próbára 

bocsátotta. D-F. E. XII.r. vádlottat társtettesként elkövetett jövedéki 

orgazdaság bűntette miatt 45.000.-Ft pénzbüntetésre ítélte. C. P. XIII.r. 

vádlottat társtettesként elkövetett jövedéki orgazdaság bűntette miatt 2 évre 

próbára bocsátotta. Az ítélet ellen I., II., VIII., IX.r. vádlott és védője 

felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. V.r. és XI.r. vádlottak 

enyhítésért fellebbeztek. Az ügyész I.r. vádlott terhére súlyosításért 

fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás szerint I.r. vádlott 2005 

januárjától kiemelt főnyomozó volt a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitányságon. Majd 2016 nyarától főelőadói beosztásban 

rendőrszázadosként dolgozott. I.r. vádlott 2009 tavaszától, II.r. vádlottal és 

ismerőseivel rendszeres anyagi haszonszerzésre törekedve követte el a 

bűncselekményeket. 2009 tavaszán I.r. vádlott megtudta, hogy egy 

debreceni garázsban nagy mennyiségű magyar zárjegy nélküli cigarettát 

tárolnak. Az egyik ismerősét rábírta, hogy segítsen neki megszerezni a 

cigarettát. Az ismerős felnyittatta a garázst és az ott tárolt 1000 karton 

cigarettát Nyíregyházára vitték, majd Bécsbe, ahol eladták. A szállításban  III. 

és II.r. vádlott segített. A megszerzett cigi belföldi kiskereskedelemi ár több 

mint 6 millió forint volt. 2009 augusztusában I.r. vádlott VI.r. vádlott 

közreműködésével Nyíregyházán IV. és V.r. vádlottak szerzett meg 30.000 

doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát úgy, hogy az átadás után, amíg a 

vádlottak ellenőrizték a szállítmányt, az ott lévő eladókat I.r. vádlott előzetes, 

hivatalosnak mondott felkérése alapján a rendőrök igazoltatták. Az 

intézkedő rendőrök a cselekmény hátterével nem voltak tisztában. Közben a 

„vevők” egyike a több mint 15 millió forint értékű cigarettával megrakott 

autóval elhajtott. Ezt követően több részletben eladták a dohányárut úgy, 

hogy ismét színlelt rendőri intézkedést alkalmazott I.r. vádlott.  2009 nyarán 

az egyik tanú ukrán kapcsolatain keresztül I.r. vádlott legalább 3 alkalommal, 

és alkalmanként 10.000 doboz cigarettát szerzett meg, több mint 17 millió 

forint értékben. 2009 szeptemberében XI.r. vádlottól szereztek meg újabb 

„rendőri intézkedés” igénybevételével 10.000 doboz cigarettát. I.r. vádlott a 

szolgálati gépkocsi használatát a menetlevél meghamisításával legalizálta. 

2009 decemberében hasonló módszerrel szereztek dohányárut XIII.r. 

vádlottól. 2010 tavaszán I.r. vádlott kapcsolatba került több ismeretlen 

Milota község térségében cigaretta csempészésével foglalkozó 

személyekkel, akiktől 15.000 doboz cigarettát rendelt. Az átadáskor, rendőri 

intézkedést színlelve, szolgálati járművel megjelent I.r. vádlott így a  neki 

segítő tanú fizetés nélkül elhajtott az áruval, őt pedig I.r. vádlott követte 

üldözést színlelve. A szokatlan gépkocsi mozgásra azonban felfigyeltek a 

Kölcsei határrendészeti Központ állományába tartozó rendőrök , akik I.r. 

vádlott és a másik autó üldözésébe kezdtek. Ennek során I.r. vádlottnak 

sikerült elmenekülnie, társa pedig a megrakott autót otthagyva menekült. Őt 

később Jánd térségében fogták el. 2010 őszén I.r. vádlott és az őt segítő 

tanúk megállapodtak abban, hogy A sértett házából pénzt, valamint gáz- és 

villanyóra szerelési eszközöket fognak elvinni. Ennek érdekében az egyiik 

tanú azzal az ürüggyel csalta a házába a sértettet, hogy ott tekerje vissza a 

gázórát. Eközben a másik két tanú I.r. vádlottól kapott „Rendőrség” feliratú 

mellényben, bilinccsel ellátva várták haza a sértettet, majd közölték vele, 

hogy házkutatást fognak tartani. A sértett beengedte őket. A Színlelt 

házkutatás során a két férfi 1 millió forint értékű angol fontot, 30.000. -Ft-ot, 



3 arany ékszert 1 gázpisztolyt vitt el. Budapestre utaztak, ahol az ékszereket 

eladták, a fontot beváltották. Az ékszerekért kapott összeget átadták I.r. 

vádlottnak.  

Megjegyzés: Határozat hirdetés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 
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U. Sz. A. Zs. + 1 

fő 

Költségvetési csalás 

bűntette 

2020. 02.20. 10:00 

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2019 októberében U. Sz. A. Zs. 

I.r. vádlottat költségvetési csalás bűntette és folytatólagosan elkövetett 

hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt 2 év 4 hónap 

börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. S. A. II.r. vádlottat 

bűnsegédként elkövetett költségvetési csalás bűntette és bűnsegédként, 

folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége 

miatt végrehajtásában 2 év próbaidőre felfüggesztett 1 év 2 hónap 

börtönbüntetésre ítélte. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, II.r. vádlott és 

védője felmentésért fellebbezett. A bíróság által megállapított tényállás 

szerint I.r. vádlott egy hajdúböszörményi székhelyű húsáru 

kiskereskedelemmel és élőállat nagykereskedelemmel foglalkozó Kft 

ügyvezetője volt. A cég tevékenysége során a húsárut szállító sofőrök a vevők 

felé mindig csak szállítóleveleket állítottak ki, melyeken a valós értékesítés 

szerepelt. Akkor is szállítólevelet állítottak ki, ha a vevő rendezte az áru 

ellenértékét. Az értékesítések során számlákat utólag bocsátották ki, számos 

esetben a szállítóleveleken szereplő valós értékesítések  helyett azokon jóval 

kisebb mennyiség szerepelt. A valós értékesítésekről kiállított 

szállítóleveleket nem könyvelték, azokat időről-időre I.r. vádlott utasítására 

meg kellett semmisíteni. II.r. vádlott is sofőrként dolgozott a Kft-nél a 

„felvágottas” üzletágban. Az értékesítések során számla kiállítása volt a 

főszabály. Számla nélküli értékesítés csak akkor történt, ha a vevő a húsárut 

is a Kft-től szerezte be, illetve ha a vevő is partner volt abban, hogy az 

értékesítésről számla ne, vagy csak kevesebb mennyiségről szóljon. II.r. 

vádlott a fizetendő ÁFA jogosulatlan csökkentése érdekében I.r. vádlott 

utasítására olyan számlát állított ki, amelynek első példánya tartalmazta a 

valós értékesítést, míg a könyvelésre kerülő másod- illetve harmadpéldány 

ettől kevesebbet. Ennek a kettős számlázásnak köszönhetően a vevők olyan 

számlák ÁFA tartalmát igényelték vissza saját bevallásaikban, melyet a Kft 

nem fizetett meg. A számla nélküli, szállítólevélen való értékesítés oka volt 

az is, hogy I.r. vádlott a bérvágatott élőállat és a tovább értékesített 

húskészítmény jelentős részét számla nélkül szerezte be. II.r. vádlott 2010 

októbere és 2012 júliusa között 28 millió forintos vagyoni hátrány 

okozásához nyújtott segítséget I.r. vádlottnak. I.r. vádlott azért, hogy cége  

ÁFA fizetési kötelezettségét csökkentse, egy budapesti székhelyű vezetékes 
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távközléssel foglalkozó cégtől származó fiktív számlákat állított be a 

könyvelésébe.  I.r. vádlott az állami költségvetésnek 208 millió forintos 

vagyoni hátrányt okozott ÁFA adónemben.  

Megjegyzés: Nyilvános ülés. 

Információ: Fórizs Ildikó 

sajtószóvivő 

ForizsI@birosag.hu 
0630/994-3339 

 

 

mailto:ForizsI@birosag.hu

