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Debreceni Járásbíróság – I. emelet 151-es tárgyaló

B. 863/2017. T. P. Felfegyverkezve 
elkövetett rablás 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018.11.26. 10:00

Az ügy lényege: 
A Debreceni Járási  és Nyomozó Ügyészség vádiratának első vádpontja szerint  a
vádlott  2016.  október  végén  érkezett  Debrecenbe,  ugyanis  egy  álláshirdetésre
jelentkezett, egy tanyán dolgozott, mint állatgondozó, valamint a fenti helyen lakott.
A munkáltatója 2016. december 24-én a vádlottat elküldte a tanyáról, mert nem
volt elégedett a munkájával. 

T.  P.  december  29-én  a  délutáni  órákban  barátnőjével  a  tanya  lakóházában
tartózkodott.  A  vádlott,  mivel  a  munkáltatójától  kapott  fizetését  már  felélte  és
sürgősen pénzre volt szüksége, így – a munkáltatója tulajdonát képező 8-10 cm
pengehosszúságú  konyhai  kést  magához  véve  –  elhatározta,  hogy  akár
bűncselekmény útján is pénzt szerez. 

A vádirat szerint a vádlott 2016. december 29-én délután fél öt körül megjelent egy
debreceni  ABC-nél,  ahol  az  arcát  sállal,  illetve  kapucnival,  valamint
úszószemüveggel eltakarva belépett a boltba. A ruházatából elővette a kést, és azt
maga elé tartva felszólította a bejárattól  mintegy egy méterre, a hűtőnél pakoló
eladót, hogy: „Rablás! A pénzt!”.  Az eladó közölte, hogy nem adja oda a pénzt és
felszólította a vádlottat, hogy távozzon az üzletből. Az eladó ezután a pult mögé
akart menni, hogy a pult alatt lévő pánikgombot megnyomja. Azonban a vádlott ezt
észlelve az eladót megkerülve a vásárlók elől elzárt pult mögé lépett. A férfi a pult
fiókját  kinyitva  készpénz  után  kutatott,  majd  a  kassza  aprópénzt  tartalmazó
felsőrészét megemelte és az alatta lévő bankjegyek közé markolt, azonban azokat
nem tudta megfogni,  így a földre estek.  A vádlott  ekkor a kasszából kivett  egy
10.000  forintos  bankjegyet,  valamint  1.785  forint  aprópénzt,  melyet  a
felsőruházatába rejtett, miközben a bal kezében lévő kést a mellette álló eladóra
fogta. Eközben az asszony megpróbálta a fiókot becsukni annak érdekében, hogy a
vádlott nagyobb összegű készpénzt ne tudjon eltulajdonítani, mikor a felé tartott
késbe a bal hüvelykujjával belenyúlt. Az eladó ekkor kihasználva, hogy a vádlott a
pult mögött van, kiszaladt a boltból hátrahagyva a vádlottat és hangosan kiabálva
segítséget  kért.  T.  P.  az  elvett  készpénzzel  szintén  kiment  a  boltból,  majd  a
Tócóvölgy  irányába  szaladt.   A  bolt  felé  haladó  tanú  meghallotta  a  sértett
kiabálását, a vádlott után szaladt, majd egy lépcsőháznál utolérve a vádlott kabátját
megfogta.  Ekkor a vádlott  hirtelen a tanú felé fordult,  majd kirántotta magát a
fogásból és futva a 4-es számú főút irányába, a tanya felé elhagyta a helyszínt.

A második vádpont szerint a vádlott barátnője 2016. december 31-én 14 óra 41
perckor  telefonon  bejelentést  tett  a  Hajdú-Bihar  Megyei  Rendőr-főkapitányság
ügyeletére,  mely  szerint  az  I.  vádpontban  részletezett  bűncselekmény  miatt



körözött személy, valamint a barátja személyleírása megegyezik, aki egy debreceni
panzióban  tartózkodik.  A  rendőrök  fél  négykor  megjelentek  a  panzióban,  hogy
elfogják a vádlottat.  A panzió bejárati  kapujánál  a járőrök az éppen megérkező
vádlottat felszólították személyazonossága igazolására, melynek során a vádlott Sz.
Dávid  néven  mutatkozott  be.  Ekkor  a  vádlott  határozottan  a  kijárat  felé  indult,
melyre  a  járőrök  a  szökés  megakadályozása  érdekében  bilincset  alkalmazva  a
vádlottat  elfogták.  Ezt  követően a megbilincselt  vádlottat  a  járőrök a panzióbeli
szobájába kísérték, ahol az ablakpárkányon elhelyezett pénztárcájából előkerült egy
ismeretlen személy által készített, Sz. Dávid névre kiállított, de a vádlott fényképét
tartalmazó  személyigazolvány,  melyről  a  vádlott  azt  nyilatkozta,  hogy  ez  az  ő
személyi okmánya.  Ez a személyi igazolvány sem gyártására, sem kiállítására nézve
nem eredeti okmány, un. teljes hamisítvány – tartalmazza a vádirat. 

Megjegyzés  : 

A perbeszédeket követően esetleg ítélet is várható.

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

2018.11.27.

Püspökladányi Járásbíróság – 1-es tárgyaló

B. 67/2018. I. r. E. I.
II. r. F. A.

Lopás bűntette és más 
bűncselekmények

2018.11.27. 08:30

Az ügy lényege: 

A Püspökladányi  Járási  Ügyészség vádirata szerint  2018. április  4.  és  április  12.
között E. I. elsőrendű vádlott kezdeményezésére, a két férfi  többször betört egy
püspökladányi ingatlanba, mivel tudták, hogy az lakatlan, a tulajdonosa külföldön
él.  A  vádlottak  2018.  április  9-én  éjjel  megjelentek  az  ingatlannál,  majd  a
melléképület bejárati ajtaját betörték és bemásztak a lakásba. A két férfi a házban
több belső ajtót megrongált, mielőtt felfedezték volna, hogy a házban van áram,
ruhaneműket is égettek és azzal világítottak a sötétben – fogalmaz a vád. 

Az ügyészség szerint E. I.  és F. A. több bútort is kivitt az udvarra, majd azokat
átvitték a szomszédban lakó elsőrendű vádlott házába. Az elkövetkező napokban a
két  férfi  visszajárt  az  ingatlanba,  ahonnan  elektronikai  eszközöket  és  további
bútorokat tulajdonítottak el, amelyek egy részét értékesítették. A bűncselekményről
2018. április 12-én érkezett állampolgári bejelentés, melyet követően a rendőrök a
két férfit azonosították és elfogták.



A  második  vádpont  szerint  E.  I.  2018.  április  16-át  megelőző  időpontban
Püspökladány  belterületén  kábítószert  fogyasztott,  a  vele  szemben  alkalmazott
kábítószer gyorsteszt AMP, PCD és THC származékokra pozitív értéket mutatott.

A harmadik vádpont alapján 2018. április 23-án éjszaka F. A. másodrendű vádlott
magával  vitt  egy  létrát,  amit  nekitámasztott  a  sértett  ingatlanának  kerítésének,
azon felmászott, beugrott az udvarra, majd az ott parkoló, nyitva hagyott autóból
eltulajdonított egy 3000 forint értékű headsetet.     

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

2018.11.27.

Debreceni Járásbíróság – I. emelet/134-es tárgyaló

B. 272/2017. T. S. Új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés 
bűntette és más 
bűncselekmény

2018.11.27. 08:30

Az ügy lényege: 

A  Debreceni  Járási  és  Nyomozó  Ügyészség  vádirata  szerint  T.  S.  2015
szeptemberében vásárolt 10 gramm ADB-FUBINACA nevű pszichoaktív anyagot egy
ismeretlen  személytől.  Úgy  tervezte,  hogy  a  kábítószer  egy  részét  elfogyasztja,
másik részét pedig értékesíti. 
Szeptember  5-én  este  hívta  fel  őt  D.F.,  akivel  később  egy  belvárosi  nonstop
élelmiszerbolt  előtt  találkoztak.  A  férfi  csaknem 3 gramm kábítószert  vásárolt  a
vádlottól, amellyel barátaihoz ment, hogy közösen fogyasszák azt el. A négy barát
azonban  a  pszichoaktív  anyag  felszívása  után  nem  sokkal  rosszul  lett,  majd
mindannyian  eszméletüket  vesztették.  Az  Országos  Mentőszolgálat  másnap kora
reggel értesítette a rendőrséget arról, hogy egy férfi meghalt, három másikat pedig
a DEOEC sürgősségi osztályára szállítottak. A férfi egyértelműen az ADB-FUBINACA
által okozott mérgezésbe halt bele - áll a vádiratban. 

T. S.-hez akkor este egy másik vevő hívása is befutott. P.I.-nek ugyanott - Debrecen
belvárosában -, 10 ezer forint értékben adott el a pszichoaktív anyagból. A vevő két
barátjával a Déry téren találkozott, ahol a frissen vásárolt  kábítószer egy részét
közösen  elfogyasztották.  Nem sokkal  később  mindhárom  fogyasztó  rosszul  lett,
ketten eszméletüket vesztették. Az OMSZ őket is a DEOEC sürgősségi osztályára
vitte be, ketten életveszélyes állapotba kerültek a drogtól - írja a vád. 



Az  ügyészség  szerint  a  vádlott  és  az  ügy  többi  szereplője  is  rendszeresen
kábítószerezett, már a vádbeli napot megelőzően is. 

T. S.-t másnap délelőtt fogták el otthonában a rendőrök, ahol a házkutatás során
több  kannabisszal  és  más  kábítószerrel  szennyezett  eszközt,  illetve  kisebb
mennyiségű kábítószert is lefoglaltak. 

Megjegyzés:

Perbeszédeket követően esetleg ítélet is várható.

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

2018.11.28.

Hajdúböszörményi Járásbíróság – 112-es tárgyaló 

B. 148/2016. B. Z. Kereskedéssel 
elkövetett új 
pszichoaktív 
anyaggal visszaélés 
bűntette; 18. 
életévét be nem 
töltött személynek új
pszichoaktív anyag 
átadásával, csekély 
mennyiségű új 
pszichoaktív anyagra 
elkövetett, új 
pszichoaktív 
anyaggal visszaélés 
bűntette

2018.11.28. 08:30

Az ügy lényege: 

A Hajdúböszörményi  Járási  Ügyészség  vádirata  szerint  B.Z.  2015  nyarától  2016
februárjáig  egy  új  pszichoaktív  anyaggal,  „Herbállal”  kereskedett.  A  vádlott  a
kábítószert  zöld  növényi  törmelék  formájában árulta,  grammját  ezer forintért.  A
drogot otthonában készítette el, majd kiadagolta és eladta. A vevők házhoz mentek
a  kábítószerért,  cigarettapapírba  csomagolták  a  növényi  törmeléket,  úgy
fogyasztották – írja a vád. 
A vádirat  több konkrét  vásárlót  is  megnevez,  akik  alkalmanként,  vagy heti-napi
rendszerességgel vásároltak a vádlottól. 



2015 júliusa és 2015 decembere között egy helyi, 17 éves fiú is B.Z. törzsvevője
lett, az ügyészség szerint 15-20 alkalommal vett a Herbálból. A középiskolás is ezer
forintot fizetett grammonként és az éppen nála lévő pénz összegétől függött, hogy
egy-egy alkalommal mekkora mennyiséggel távozott.

A B.Z. által árusított „Herbál” nevű pszichoaktív anyag AMB-FUMINACA vegyületet
tartalmazott, amely 2015. júliusától új pszichoaktív anyagnak minősül – szögezi le a
vádirat.

Megjegyzés:

Védőbeszéd. Ítélethirdetésre is sor kerülhet.

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

2018.11.28.

Debreceni Járásbíróság – Fszt./31-es tárgyaló 

B. 1073/2018. N. J. Jelentős kárt okozó 
csalás bűntette és más 
bűncselekmény

2018.11.29. 13:00

Az ügy lényege: 

A  Debreceni  Járási  és  Nyomozó  Ügyészség  vádirata  szerint  a  vádlott  2014
januárjától  egy  kft.  alkalmazásában  állt,  mint  konyhafőnök.  A  munkaszerződés
alapján a férfi  három debreceni  étteremben is  dolgozhatott,  illetőleg a feladatai
közé tartozott az árubeszerzés, tárolás és az áruk rendeltetésszerű felhasználása.
A vádlott munkaviszonya 2015 márciusában megszűnt, azonban ezt követően 2015.
március  25. napjától  2016. augusztus  3-ig  a  beszállító  cég előtt  azt  a  látszatot
keltette,  hogy  továbbra  is  ő  az  étterem  séfje.  Ez  idő  alatt  a  vendéglátóhely
nevében, annak pecsétjével ellátott szállítólevélen adta le a megrendeléseket, de az
árut már rendszeres haszonszerzésre törekedve maga szállította el a beszállító cég
telephelyéről, és azzal sajátjaként rendelkezett. Ezen időszak alatt a férfi összesen
48-szor adott le rendelést, az általa elvitt áru értéke meghaladta a 12 millió forintot
– fogalmaz a vád.

Az ügyészség szerint a számlák nagy részét – több mint 7 millió forintot – a vádlott
volt munkáltatója folyamatosan kifizette a beszállító cégnek, a csalás észlelése után
pedig a szállítóleveleken szereplő kiadott áruk vonatkozásában a beszállítót mintegy
5 millió forint kár érte.

A számlákhoz tartozó szállítólevelekről megállapítást nyert, hogy az azon szereplő
megrendelések  nem  valósak,  a  42  éves  vádlott  azokon  a  volt  munkaadója
bélyegzőjét használta, amit a vádbeli időszakban már nem használhatott volna.



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


