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Berettyóújfalui Járásbíróság – 3-as tárgyaló

B. 194/2018 Gy. R. Hivatalos személy elleni
erőszak bűntette

2019.02.18. 09:00

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Berettyóújfalui Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel  szemben  hivatalos  személy  elleni  erőszak  bűntette  miatt  emelt  vádat  az
ügyészség.
A  vádirati  tényállás  szerint  2018.  július  4-én  10  óra  30  perc  körül  Esztár
polgármesterét a posta bejárati ajtaja előtt megszólította a vádlott, aki azt kérdezte,
hogy  ő  valóban  polgármester  e,  illetve  van  e  munkavégzési  lehetőség  az
önkormányzatnál. A sértett közölte, hogy valóban ő a polgármester, álláslehetőség
pedig a hivatalban akkor nem volt. A 29 éves vádlott ekkor szidalmazni kezdte a
polgármestert, akit mindkét kezét ökölbe szorítva mellkason ütött. A vád szerint az
ütés hatására a sértett hátralépett, majd a férfi ököllel újra ütni akart, azonban a
sértett  elhajolt.  A  verekedést  egy  arra  járó  férfi  látta  és  többször  rákiabált  a
vádlottra, aki ezután a helyszínről elment.

 

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



2019.02.19.

Berettyóújfalu Járásbíróság – 1-es tárgyaló

B. 281/2016 I. r. S. L.
II. r. D. R.
III. r. D. A.

Kifosztás bűntette 2019.02.19. 13:30

Az ügy lényege: 
A  Berettyóújfalui  Járási  ügyészség  vádirata  szerint  a  három vádlott  Kaposvárról
gépkocsival  érkezett  Szentesre  2016.  május  19-én.  Egy  családi  háznál  S.  L.
becsengetett az idős asszonyhoz, akinek azt mondta, hogy 84.000 forint nyugdíj-
kiegészítést  hozott.  A férfi  bejutott  a  85 éves nő házába, ahol  elkérte a sértett
személyi igazolványát. A vádlott közölte, hogy előbb meg kell néznie egy 10.000
forintos bankjegyet, aminek felírja a sorszámát, és azzal igazolja a pénz átadását. A
megtévesztett  asszony bement a  szobába a bankjegyért,  ezt  kihasználva  a  férfi
kileste, hogy hol tartja a pénzt, majd telefonon felhívta a társát, aki becsengetett a
házba. S. L. mondta, hogy csak a társa az, aki a bélyegzőt hozta. A vád szerint a
gyanútlan nő letette a 10.000 forintos bankjegyet a konyhaasztalra, majd kiment az
udvarra, hogy beengedje a másik férfit. Ez alatt az idő alatt S. L. eltulajdonította a
sértett  takarékbetétkönyvét,  120.000 forint  készpénzt,  valamint  az  asztalra letett
bankjegyet, kiment az udvarra D. R.-hez, aztán közösen beültek a közeledő autóba,
amit harmadik társuk D. A. vezetett. 
Hat nappal később a három vádlott ugyanazzal a személygépkocsival a Komárom-
Esztergom megyei Ászár község egyik családi háza előtt parkolt le. S. L. a nyitott
kerítéskapun keresztül bement az udvarra és bekopogott. A férfi meglátta, hogy az
ajtót nyitó 73 éves sértett nyakán kötés van, majd egyből mondta, hogy a műtét
miatt 73.000 forint segélyt hozott. A megtévesztett sértett beengedte a férfit, aki a
nő személyi igazolványát, valamint egy 10.000 forintos bankjegyet kért, mert annak
a sorszámát fel kell írnia. Miután első rendű vádlott kifigyelte, hogy a sértett hol
tartja a pénzét telefonon jelzett társának, aki további papírokkal megjelent a házban
és elterelte az idős asszony figyelmét. S. L. a szekrényből kivett 180.000 forintot,
majd D. R.-el sietősen távoztak a kocsihoz – fogalmaz a vádirat.  

Az ügyészség szerint a vádlottak gépkocsijukkal másnap Komádiban, egy 82 éves
férfi  háza előtt  álltak meg. Első rendű vádlott  a házba a nyitott  ajtón keresztül
bement,  majd  az  idős  –  ágyban  fekvő  –  sértettnek  azt  állította,  hogy  a
polgármesteri hivatalból küldték, 80.000 forint készpénzt hozott. A férfi itt is elkért
egy 10.000 forintos bankjegyet annak sorszáma miatt, de arra itt is csak azért volt
szükség, hogy megtudja, hol tartja a sértett a pénzét. Társával együtt elterelték az
idős ember figyelmét, akitől 1 millió forint készpénzt tulajdonítottak el.   

A  berettyóújfalui  rendőrök  a  térfigyelő  kamerafelvételek  alapján  azonosították  a
vádlottak gépkocsiját, amelyet a kiadott körözés alapján a Somogy megyei Mernyén
állítottak meg. A három férfit elfogták, a náluk lévő 968.670 forint készpénzt pedig
lefoglalták.       

Megjegyzés  : 

Határozathirdetés.

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



2019.02.20.

Hajdúszoboszlói Járásbíróság – földszinti tárgyaló

B. 97/2018. Z. Zs. Sikkasztás bűntette 2019.02.20. 10:30

Az ügy lényege: 
Előkészítő ülést tart a Hajdúszoboszlói Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel szemben sikkasztás bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

Az  ügyészség  vádirata  szerint  a  36  éves  debreceni  férfi  Hajdúszoboszlón,  egy
szállodában  éjszakai  recepciósként  dolgozott.  Feladataihoz  tartozott  a  kassza
kezelése, valamint az ugyanott működő – egy egyéni vállalkozó által üzemeltetett –
trafik  esti  zárásakor  átadott  bevételeinek  megőrzése,  egy  széfben  történő
elhelyezése.

A  vád  szerint  a  férfi  2018.  július  8-ról  július  9-ére  a  recepción  lévő  kasszából
eltulajdonított 270.000 forintot, amit el is költött.   

Második alkalommal 2018. július 14-ére virradó éjjel a vádlott a rábízott pénztárból
kivett 200.000 forintot, majd a teljes összeget sportfogadásra költötte. Mivel a férfi
a  szerencsejátékon elbukta a pénzt,  ezért  úgy döntött,  hogy a trafik  ugyancsak
rábízott  bevételéből  fogja  az  összeget  visszapótolni,  így  a  részére  átadott  közel
1.600.000  forintból  eltulajdonított  200.000  forintot,  amit  betett  a  szálloda
pénztárába.

A vádlott 2018. július 14-én éjjel a recepció kasszájából 300.000 forintot vett ki,
amit  egyből  sportfogadásra  költött,  mivel  azonban  ezúttal  sem nyert,  a  hiányzó
összeget  a  trafik  bevételéből  pótolta  és  tette  be  a  szálloda  pénztárába.  Z.  Zs.
másnap éjjel  a recepció pénztárából már 1 millió forintot vett  ki,  amit nyomban
ismét  sportfogadásra  költött  és  el  is  vesztett.  A  trafik  korábbról  megmaradt
bevételét, több mint 1.100.000 forintot a férfi eltulajdonította, egy milliót visszatett
a  hotel  pénztárába,  míg a megmaradt  pénzzel  együtt  munkaidő után bement a
Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságra, ahol feladta magát – áll a vádiratban.    

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


