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Fk.147/2018. Rablás bűntette és 
kísérlete

2018.11.12. 13:00

Az ügy lényege: 
A  Debreceni  Járási  és  Nyomozó  Ügyészség  vádirata  szerint  a  gyermekkorú
elsőrendű  vádlott  a  bűncselekmények  elkövetése  idején  12,  a  másodrendű
gyermekkorú  vádlott  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 a
másodrendű vádlott 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. A
másodrendű vádlott  megragadta az egyik fiú  torkát,  az elsőrendű vádlott  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
másodrendű vádlott „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  : 

Tárgyalás folytatása. A bíróság a tárgyaláson kép-és hangfelvétel készítését nem
engedélyezi,zárt  tárgyalás  elrendelésére  is  sor  kerülhet  az  új  büntetőeljárási
törvénynek  megfelelően.  Amennyiben  a  bizonyítási  eljárás  befejeződik,  úgy
perbeszéd és ítélethirdetés is lehetséges.

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464

email: sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728
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Debreceni Járásbíróság – Fszt./16-os tárgyaló

B. 1148/2018. D. F. Lőfegyver és lőszer 
engedély nélküli 
megszerzésével 
elkövetett lőfegyverrel 
visszaélés bűntette

2018.11.13. 13:00

Az ügy lényege: 

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint 2018. június 14-én a
Terrorelhárítási  Központ  műveleti  egységei  Tégláson,  egy bölcsőde parkolójában
elfogták  D.  F.-et,  mivel  információ  merült  fel  arra  vonatkozóan,  hogy  engedély
nélkül tart magánál lőfegyvereket és lőszereket. A vádlott ruházatának átvizsgálása
során a rendőrök 21 darab céllövő-vadásztöltényt, továbbá   a férfi gépkocsijának
csomagtartójában  egy  vadászpuskát,  egy  hangtompítóval  és  távcsővel  ellátott
vadászpuskát és 103 darab különböző kaliberű lőszert találtak és foglaltak le – áll a
vádiratban. 

Az  59  éves  férfi  téglási  tanyáján  tartott  házkutatás  során  önként  előadott  a
nyomozó hatóság tagjainak egy 9 mm-es öntöltő gázriasztó fegyvert, egy replika
pisztolyt, egy 4,4 mm-es légpuskát, 42 darab riasztólőszert és 485 darab 4,5 mm-
es légfegyver lövedéket, amelyek tartása azonban nem engedélyköteles. A vádlott



vallomásában előadta, hogy a lőfegyvereket és lőszereket egy nyíregyházi piacon
vásárolta. A vád szerint az igazságügyi szakértői vizsgálat megállapította, hogy a
hangtompítóval  és  távcsővel  ellátott  vadászpuska  és  a  céllövő-vadászpuska
lőfegyvernek minősülnek, azok megszerzéséhez és tartásához engedély szükséges,
amellyel  a  vádlott  nem  rendelkezett.  A  lefoglalt  céllövő-vadásztöltények  közül
összesen 124 darab minősült  lőszernek, melyek megszerzése és tartása szintén
engedélyköteles – tartalmazza a vádirat.

Megjegyzés:

Előkészítő ülés.

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847
Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464

email: sajto@debrecenit.birosag.hu, 36/52 526-728


