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I.r. B.Z. 

II.r. B.Z.T. 

III.r. B.Zné 

Csoportosan elkövetett 

hivatalos személy elleni 

erőszak, súlyos testi 

sértés bűntettének 

kísérlete 

2018.06.19. 10.00 

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. (érdemi) tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 
2018.06.20. 

 

DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG, fszt. 33. 

B. 829/2017. 

 

D.I. Foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018.06.20. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint D. I. alkalmanként 

mezőgazdasági munkavállalóként dolgozott egy őstermelőnél, akinek tanyáján a 

bálázási, állatetetési feladatokat látta el. A tanya a Tiszacsegét Egyekkel összekötő 

út közelében van, az úttól mintegy 200 méterre helyezkedik el. Az állatállomány 50 

bárányból, 8 sertésből és egy lóból állt. Az őstermelő állatai karámban, 

villanypásztorral védett területen, a ló pedig egy zárt istállóban volt elhelyezve. 

2016. november 28-án reggel a vádlott nekikezdett az állatok etetésének. A ló egy 

karabinerrel záródó kötőfékkel volt a jászolhoz rögzítve, D. I. azonban a jószág 

ellátása során leoldotta a kötőfékről, majd úgy ment ki az istállóból, hogy nyitva 

hagyta az épület bejárati ajtaját. Az őrizetlenül hagyott ló így ki tudott jönni az 

istállóból. Az állat este fél 7 után a tanyához tartozó földterületen és a közeli 

bekötőúton át kifutott a 3315-ös számú útra. Az úton Egyek felől Tiszacsege 

irányába egy mentőautó közlekedett a megkülönböztető fény és hangjelzéseket 

használva. Éppen előzésben volt, amikor a ló a mentőautó elé vágtatott. Bár a 

mentőautó vezetője vészfékezett, a balesetet nem tudta elkerülni. Az állat váratlanul, 

féktávolságon belül jelent meg a jármű előtt, a sofőr megállni már nem tudott, és 

elütötte a jószágot – tartalmazza a vádirat.  

A mentőautó sofőrje és mellette ülő utasa 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. A ló elpusztult és a jármű is összetört.  

Az ügyészség szerint a baleset időpontjában a vádlott volt megbízva az állat 

gondozásával, a balesetet gondozási kötelezettségének elmulasztása okozta. D. I. 

megszegte az állatok védelméről és kíméletéről szóló törvényt, miszerint az 

állattartónak kell az állatot biztonságosan elhelyezni, biztosítania kell a szakszerű 

gondozását, és megakadályozni, hogy elszökhessen. A vádlott emellett nem tartotta 

be maradéktalanul az Állat-egészségügyi, illetve a Mezőgazdasági Biztonsági 



Szabályzatot sem. A rendeletek szerint az állatok tartása sem az állatok, sem az 

emberek egészségét nem veszélyeztetheti és az állattartónak megfelelő védelemről 

kell gondoskodnia, hogy baleset ne történhessen – írja a vád. 

Megjegyzés:  

1. (érdemi) tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

2018.06.20. 

 

DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK, I/126. 

B. 160/2018. 

 

Gy. J.  Különös 

kegyetlenséggel, több 

ember sérelmére 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2018.06.20. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint R.R. sértett kisebb-nagyobb 

megszakításokkal 13 éve élt élettársi kapcsolatban a vádlottal. A pár egyre rosszabb 

anyagi körülmények közé került, 2015-ben gyermekeik felügyeleti jogát is 

elvesztették, a férfi pedig egyre többet ivott. Gy.J. ittas állapotban többször is 

bántalmazta az asszonyt, aki 2013-ban feljelentést is tett, a vádlottat emiatt 2 év 

börtönbüntetésre ítélte a bíróság. Gy.J. 2016 szeptemberében szabadult, és azonnal 

felvette a kapcsolatot az asszonnyal. Mivel a nő családja nem nézte jó szemmel a 

vádlott viselkedését, nem maradhattak a rokonoknál, hajléktalan életmódra 

váltottak. Velük tartott L.R., az élettárs édesanyja is.  

A vádlott és a sértettek napközben főként a debreceni Nagyállomás környékén 

időztek, illetve különböző ingyenes ételosztó helyeket kerestek fel, az éjszakákat 

pedig egy lakatlan házban töltötték, a felüljáró közelében. Kéregetésből tartották 

fenn magukat, illetve R.R. testvére adott nekik alkalmanként néhány ezer forintot. A 

vádlott nem bocsátotta meg élettársának, hogy börtönbe jutott és többször is 

kijelentette, hogy „a börtönben töltött időt még vissza fogja neki adni, csak még 

nem tudja, hogy hogyan” – írja a vád. 

2017. február 23-án a vádlott és a két sértett rokonaik társaságában egy 

születésnapot ünnepelt, ahol mindannyian ittak, így a vádlott enyhén ittas állapotba 

került. Gy.J. mindvégig feszült volt, élettársába többször belekötött. Ingerültségében 

közrejátszhatott az is, hogy aznap nem jutott hozzá ahhoz a kábítószerhez 

(pszichoaktív anyaghoz), amelyet rendszeresen vásárolt a Petőfi tér környékén. A 

szórakozóhelyen fel-fellángoló vita is részben emiatt alakult ki Gy.J. és élettársa, R.R. 

között. R.R. nehezményezte, hogy a vádlott ilyen szerrel él, annál is inkább, mert a 

pénzt a kábítószerre mindig tőlük követelte – tartalmazza a vádirat. A vitába R.R. 

édesanyja, L.R. is bekapcsolódott, mert nem nézte jó szemmel, ahogyan a vádlott a 

lányával bánt.  

Gy.J. és a két nő este 10 után indultak el éjjeli szállásukra. A lakatlan házban egy 

kisebb nézeteltérés után úgy tűnt, elcsitul a vita, ekkor azonban a vádlott állon rúgta 



élettársát és a veszekedés újból fellángolt. A férfi megállt R.R.-rel szemben, zsebéből 

előrántott egy 11,5 centiméter pengehosszúságú kést és a nőre támadt, akin számos 

szúrt sebet ejtett. Ezt követően az idősebb asszonynak esett neki, őt is többször 

megsebesítette, majd kiugrott a ház plédekkel takart ablakán. Kis idő elteltével 

azonban visszatért és ismét többször megszúrta a még sokkos állapotban lévő 

sértetteket, közben azt kiáltozta, hogy „Még mindig éltek? Nem haltatok még meg?” 

– írja az ügyészség. A bántalmazás végül azzal ért véget, hogy a kés pengéje beletört 

R.R. hátába, a vádlott ezután az ablakon át újra elhagyta a házat. A két sérült asszony 

erőt vett magán, és kimásztak az ablakon. L.R. sérülései miatt csak az udvarig jutott, 

R.R.-nek azonban sikerült az út széléig elmásznia, ahol egy arra járó autós vette 

észre. Többen is a sérültek segítségére siettek és értesítették a hatóságokat is. A 

fiatalabb nőt súlyos, az idősebb asszonyt életveszélyes állapotban szállították 

kórházba. 

A vádlottat egy másik szemtanú útmutatása alapján fogták el a rendőrök a helyszín 

közelében – 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 

 
 


