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Az ügy lényege:  

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint az elsőrendű vádlott, fk. 

S.F. a bűncselekmények elkövetése idején 12, a másodrendű vádlott, fk. Sz.N. pedig 

13 éves volt. A 2016/2017-es tanév első félévében mindketten egy debreceni 

általános iskola 6. osztályába jártak. Az ügy két 12 éves sértettje az intézmény 5. 

osztályos tanulója volt.  

A vádlottak 2016. november 18-tól kezdve napi rendszerességgel követeltek pénzt 

a sértettektől, erőszakkal, illetve fenyegetésekkel félemlítették meg két 

iskolatársukat. 

A bántalmazás és a fenyegetés napokon át tartott. A vádlottak többször megrúgták, 

leköpték, bordán ütötték a sértetteket, akikkel közölték, hogy „mostantól csicskák 

vagytok” és pénzt kell nekik hozniuk. Megfenyegették őket, nehogy el merjék 

mondani szüleiknek a történteket. Következő alkalommal a porta közelében kérték 

számon a sértetteken a pénzt. Ez az incidens is bántalmazással ért véget: 

megrugdosták, hajuknál cibálták, leköpték a két fiút. Verést ígértek be nekik arra az 

esetre, ha másnapra nem kapnak tőlük pénzt. Rákövetkező nap az udvaron vették 

elő a két sértettet, akik hiába futottak el, kigáncsolták őket, majd a földön fekvő 

fiúkat megrugdosták és leköpték – írja a vád. Az azt következő napon testnevelés 

óra előtt, az öltözőben keresték meg a sértetteket, akik a mellékhelyiségbe 

menekültek, de ezúttal sem ért véget a számonkérés bántalmazás nélkül.  

2016. november 24-én az egyik sértett a büfénél állt sorba, a vádlottak kifigyelték, 

hogy egy kétezrest tart a kezében. A fiú éppen 150 forintot tett a pultra, amikor fk. 

Sz.N. hirtelen odalépett, felkapta a pénzt és elszaladt. A két sértett előbb a tolvaj 

után iramodott, majd meggondolták magukat, úgy döntöttek, inkább elrejtik a 

szekrényben lévő iskolatáskába a kétezer forintos bankót, nehogy később 

megtalálják náluk. A vádlottak hamarosan meg is jelentek és követelték a pénzt. 

Sz.N. megragadta az egyik fiú torkát, S.F. pedig másik iskolatársa karját feszítette 

hátra. Átkutatták a zsebeiket, de csak 20 db „testfestős” cukorkát találtak bennük, 

ezeket magukhoz is vették és később elfogyasztották. Azzal engedték el a 

sértetteket, hogyha másnapra nem hoznak pénzt, „még nagyobb baj lesz”. A két fiú 

ekkor az udvarra szaladt, hogy segítséget kérjen a tanároktól, de a vádlottak utánuk 

vetették magukat és az egyik épület mögötti füves területen elgáncsolták őket. A 

vádirat szerint fejüket belenyomták egy vakondtúrásba, aztán záporoztak a rúgások. 



A pénzt keresve újra átkutatták az egyik sértett zsebeit, hiába, aztán megint 

súlyosabb veréssel fenyegették meg a két ötödik osztályos gyereket. A bántalmazást 

észlelte a sértettek egyik osztálytársa, de amikor közeledni kezdett, a két vádlott 

odafutott és kergetni kezdte. A fiút az udvaron megrúgták, majd miután az aulába 

menekült, ott nekilökték a radiátornak és tovább bántalmazták. Ekkor jelent meg a 

folyosón az intézményvezető, aki észrevette a síró, földön fekvő diákot. A sértettek 

ezután még ott a folyosón elpanaszolták a történteket az intézményvezetőnek és az 

iskola ifjúságvédelmi felelősének. A két vádlott a folyosón távolodva még 

visszafordult feléjük, és Sz.N. „ujjával a torkánál fenyegetően húzó mozdulatot tett” 

– írja a vád.  

A legutolsó bántalmazás során egyébként az egyik sértett 8 napon túl gyógyuló 

sérülést is szenvedett: eltört a szegycsontja. Az elrabolt cukorka 200 forintot ért. 

Megjegyzés:  

1. tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK, I/123. 

B. 4/2018. 

 

M.J. + 13 fő A bűnszövetségben, 

jelentős mennyiségre, 

kereskedéssel elkövetett 

kábítószerkereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2018.05.02. 08.30 

Az ügy lényege:  

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint az ügy 14 vádlottja szinte kivétel 

nélkül azért kereskedett kábítószerrel, hogy ebből fedezze megélhetését és 

magasabb életszínvonalat tudjon biztosítani magának. Többen korábbi 

börtönbüntetésük idején ismerkedtek meg, ahol zárkatársak voltak, mások 

szomszédi, vagy éppen munkatársi viszonyban álltak egymással. Többüknél a 

szakértő kábítószerfüggőséget állapított meg. 

Az ügyészség szerint a vádlottak zömében marihuánával kereskedtek, de 

értékesítettek speedet, extasyt, a házkutatások során pedig nem egy helyen találtak 

kokaint is a rendőrök. Barátok, kollégák, volt iskolatársak és ismerősök körében 

terjesztették a kábítószert. A drog szórakozóhelyeken, áruházi parkolókban, a 

belvárosban vagy éppen a Nagyerdő környékén cserélt gazdát. Az egyik vádlott úgy 

kapcsolódott be a hálózatba, hogy drágállotta korábbi beszerzési forrását, és a 

marihuána minőségével sem volt elégedett. Csak ő egymaga 800 gramm 

marihuánát és 40 gramm speedet vásárolt a másodrendű vádlottól, 1 millió 260 ezer 

forint értékben, de a vásárlók közül sokan mások is százezreket hagytak a 

terjesztőknél. A vádlottak egy része ragaszkodott a személyes megbeszéléshez, 



mások vevőikkel telefonon virágnyelvet használtak. A drog átvételekor többen 

megkövetelték, hogy társuk vagy kikapcsolt telefonnal keresse fel őket, vagy 

egyáltalán ne is vigye magával a mobilját. Ettől függetlenül a titkos adatszerzés során 

számos beszélgetést sikerült rögzíteni. Az egyik megrendelő például tippmixelésre, 

vagy totózásra hivatkozott, amikor kábítószert akart vásárolni – tartalmazza a 

vádirat. Egy másik párbeszédben a munkahelyi ládák, rekeszek nevével kódolták a 

beszélgetés valós tartalmát. A marihuána „fizetőeszközként” is szolgált. Két vádlott 

a főbérlőjüknek marihuánában egyenlítette ki a lakbér egy részét, egy másik vevő a 

kereskedő tippmix fogadásának árát fizette cserébe. 

A nyomozóhatóság 2016 ősze és 2017 tavasza között fogta el a szervezet tagjait, az 

egyik házkutatás során például 311 darab tablettát foglaltak le. 2016 szeptember 

26-án két vádlott között éppen a drog adásvétele zajlott az apafai benzinkútnál, 

amikor a rendőrök lecsaptak. Az egyik vádlott ellen sikerült intézkedniük, a másik 

férfi azonban autójával elmenekült. Hajdúhadház felé indult, majd átszáguldott 

Pallagon, nyomában a szirénázó rendőrautóval. Pallag után végül félrehúzódott és 

megállt. A nyomozók nem találtak nála semmit, mire a vádlott elárulta, hogy menet 

közben kidobta a kábítószert az ablakon. A 4-es út mentén rá is bukkantak később 

az 50 gramm kannabiszt rejtő csomagra – írja a vád.  

A nyomozás során 32 fogyasztót kábítószer birtoklásának vétsége miatt 

gyanúsítottként hallgattak ki, közülük azonban 28-an vállalták a gyógykezelést, 

elterelést, így ellenük vádemelésre nem került sor. Az eljárást az ő esetükben a 

nyomozóhatóság felfüggesztette. 

 

Megjegyzés:  

1. tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK, I/122. 

Bf. 582/2017. 

 

G.E. Védett természeti 

terület jelentős 

károsodását okozó 

természetkárosítás, 

rongálás bűntette 

2018.05.03. 11.00 

Az ügy lényege:  

 

A Debreceni Járásbíróság első fokon, 2017. október 30-án bizonyítottság hiányában 

felmentette a védett természeti terület jelentős károsodását okozó 

természetkárosítás és a rongálás bűntette alól azt a kokadi gazdát, aki az ügyészség 

szerint 54 keleti lápibagoly lepke pusztulását okozta a Kék Kálló völgyében. A 

bíróság szerint a bizonyítékok nem támasztották alá, hogy a G. E. területén végzett 

beavatkozás miatt védett lepkék vagy védett növények pusztultak volna el.  



A bírósági tényállás szerint G. E. 1999-ben vásárolt meg három kokadi földterületet 

a Kék-Kálló völgyében. A 30 hektár kiemelt jelentőségű természetmegőrzési 

területként a NATURA 2000 hálózat része. A gazda legeltetésre alkalmas gyepet 

akart kialakítani, ezért 2012 októberében interneten bejelentette a HNPI-nek, hogy 

a háromból két területén kaszálni fog. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

Erdészeti Igazgatóságának Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztályához 2012 

decemberében pedig azzal fordult, hogy fakitermelést fog végezni. A hivatal két 

területre megadta az engedélyt, azzal a kikötéssel, hogy meg kell várnia a vegetációs 

időszak végét. A munkálatok 2013 januárja és márciusa között zajlottak. Két hónap 

alatt csaknem 10 hektáron volt fakitermelés, cserjeirtás és szárzúzás. A beavatkozást 

a HNPI természetvédelmi őrszolgálatának tagja vette észre, 2013 márciusában egy 

területbejáráson. A Kék-Kálló völgyében honos rekettyefűz a fokozottan védett 

keleti lápibagoly lepke élőhelye. A vád szerint 54 egyed pusztult el, az okozott kár 

13 és fél millió forint. Az eredeti vádban az állt, hogy a lepkék mellett 200 tő mocsári 

békaliliom, két rostostövű sás és 16 tő békakonty veszett oda, mellyel további 1,2 

millió forint rongálási kár keletkezett. Ezt módosította időközben az ügyészség, a 

vádhatóság szerint a lepkék mellett egy zsombék rostostövű sás semmisült meg. 

Arra, hogy a lepkéket bármely fejlődési szakaszukban elpusztította volna a gazda, az 

elsőfokú eljárás nem talált bizonyítékot. Az egy zsombék rostostövű sással 

kapcsolatban pedig a bíróság arra jutott, hogy a növény egyszeri zúzással nem 

pusztítható el. Miután védett állat és növényfaj nem semmisült meg a területen, így 

a rongálásra sem talált alapos bizonyítékot a bíróság. 

A jogi és természetvédelmi szempontból is rendkívül összetett ügy tárgyalása során 

a nyomozati szakban kirendelt szakértő véleményét – akinek szakvéleményére a vád 

alapult – a bíróság kirekesztette a bizonyítékok közül. Kiderült ugyanis, hogy a 

szakértő korábban a feljelentő, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának 

dolgozott, szakvéleménye pedig elsősorban a természetvédelmi őr feljegyzéseire 

épült, illetve több más szerző megállapításain alapszik. Az érintett szakember a 

természetvédelmi őr feljegyzéseinek tartalmát nem ellenőrizte, hanem feltétel nélkül 

elfogadta. A bíróság által kirendelt szakértő leszögezte: tény, hogy szárzúzás történt 

a területen, amely a lápokat is érintette, de tudományosan nem bizonyítható, hogy 

károsodást okozott a védett állat és növényfajokban. Az új szakértő szerint elenyésző 

mértékben sérültek meg a rekettyefüzek, a lápibagoly lepke élőhelyére ez nem 

gyakorolt komoly hatást, legfeljebb csak kis értékben és átmenetileg rontott az 

élőhely minőségén, maradandó károkat azonban nem okozott. A lepke jelenlétét 

sem sikerült egyébként bizonyítani, az eljárás másik szakértő tanúja soha nem látott 

keleti lápibagoly lepkét G. E. földterületén. 

Az elsőfokú ítélet ellen az ügyészség a bűnösség megállapításáért fellebbezett, a 

vádlott és védője pedig azt indítványozta, hogy bűncselekmény hiányában szülessen 

felmentő határozat. 

 

Megjegyzés:  

Másodfok, ítélethirdetés 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 



2018.05.03. 

 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSBÍRÓSÁG, I. em. 

B. 49/2018. 

 

I.r. B.Z. 

II.r. B.Z.T. 

III.r. B.Zné 

Csoportosan elkövetett 

hivatalos személy elleni 

erőszak, súlyos testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2018.05.03. 13.00 

Az ügy lényege:  

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint az elsőrendű vádlott, B.Z. 

és a harmadrendű vádlott, B.Zné lánya 2017. júlus 1-én délelőtt feldúlt állapotban 

hívta fel a mentőszolgálatot. Az asszony édesanyjához kért segítséget, mondván, a 

nő megvágta magát és ömlik belőle a vér. Azt is mondta, hogy siessenek, mert az 

apja agresszívan viselkedik, „itten mindenkit meg akar ölni ez az ember”. Az irányító 

mentőt küldött a hajdúböszörményi házhoz és értesítette a rendőrséget is. A 

mentőautó 5 perc múlva kiért, az ápoló azonnal hozzákezdett a harmadrendű 

vádlott ellátásához. Ekkor jött ki az udvarra a volt férj, az élettársak között heves 

szóváltás alakult ki. Az elsőrendű vádlott azt állította, hogy az asszony öngyilkos 

akart lenni, a nő szerint ugyanakkor a férfi vett ki a kezéből egy poharat, amivel aztán 

ő vágta meg az alkarját. A mentőápoló ekkor közölte az asszonnyal, hogy sérülése 

miatt kórházba kell szállítaniuk. B.Zné vitába szállt a mentőssel, nem akart kórházba 

menni. Erre a jelenetre futottak be a rendőrjárőrök, akik bementek az udvarra, hogy 

segítsenek a mentősöknek. Miután a mentősök körvonalazták a helyzetet, a 

rendőrszázados próbálta jobb belátásra bírni az asszonyt. Ekkor lépett ki az udvarra 

újra az elsőrendű vádlott, aki karjaival hadonászott, indulatosan kiabálva, feldúltan 

közeledett a rendőrökhöz – írja a vád. Sérelmezte, hogy senki nem engedte be őket 

és hogy az asszonyt nem viszik sehová. A rendőr többször is szólt, hogy hagyjon fel 

ezzel a viselkedéssel, ne akadályozza a rendőri intézkedést, B.Z. azonban továbbra is 

fenyegetőzött. Ekkor a járőr közölte vele, hogyha folytatja, előállítják a 

rendőrkapitányságra, de ez sem használt. A rendőrök meg akarták bilincselni, de a 

férfi ordítva kért segítséget az udvaron lévő rokonoktól, akik kiabálva keltek a 

családfő védelmére. A vád szerint a sérült harmadrendű vádlott még oda is ment és 

próbálta az egyik rendőr kezét lerántani élettársa kezéről.  

Miután B.Z. belátta, hogy a rendőrök kitartanak a bilincs és az előállítás mellett, a 

felfokozott hangulatban arra utasította családtagjait, hogy engedjék el a ház 

kerítéséhez láncolt stafford terrier keveréket. Fia, a másodrendű vádlott ekkor 

kapcsolódott be az eseményekbe. B.Z.T. előbb csak fenyegette a kutyával a 

rendőröket, majd eloldotta az ebet és a láncánál tartva 2-3 méterre állt meg előttük 

– írja a vád. Bár apja közben hagyta magát megbilincselni, közben többször is arra 

szólította fel a fiát, hogy uszítsa a kutyát a rendőrökre. B.Z.T. a kutyát két hátsó lábára 

állította, hergelte, így az eb egyre idegesebb lett. A másodrendű vádlott kis idő 

múlva a rendőrök felé lökte a kutyát, a felajzott állat ugrott egyet feléjük, de a 

támadást váratlan esemény hiúsította meg. Egy addig a közelben fekvő kaukázusi 

jellegű kutya felugrott, a levegőben elkapta a stafford terriert, majd harcolni kezdett 

vele. A kutyákat végül a másodrendű vádlott szedte szét, a karján meg is sérült, a 

mentősöknek a végén őt is el kellett látniuk.  



Azzal, hogy a felajzott kutyát a vádlott a rendőrökre uszította, fennállt a reális esély 

arra, hogy a rendőrök 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedjenek – írja a vád. 

 

Megjegyzés:  

1. tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

 


