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Debreceni Járásbíróság – 32-es tárgyaló

B. 435/2017 I. r. F. E.
II. r. A. P.
III. r. B. K.
IV. r. B. S.  

Költségvetési csalás 
bűntette

2019.02.26. 08:30

Az ügy lényege: 

A  Debreceni  Járási  Ügyészség  vádirata  szerint  a  költségvetésből  származó
pénzeszközökkel  kapcsolatban  előírt  elszámolási,  számadási,  tájékoztatási
kötelezettség  elmulasztásának  bűntette  miatt  emelet  vádat  4  vádlott,  köztük
Rakamaz volt  polgármestere ellen.  A vádlottak egy 660 milliós  állami  támogatás
megtartása érdekében valótlan elszámolást nyújtottak be.

A vádirat  szerint  Rakamaz önkormányzata  2010-ben több  mint  660  millió  forint
vissza nem térítendő állami támogatást kapott versenyképes turisztikai létesítmény
kialakításához.  A  város  önkormányzatának  képviseletében eljárva  az  I.  r.  vádlott
2011 februárjában vállalkozói szerződést kötött a IV. r. vádlott által vezetett építő
céggel a projekt megvalósítására. A kivitelezési munkák elvégzése érdekében a IV. r.
vádlott  alvállalkozóként  vonta  be  a  III.  r.  vádlott  által  irányított  gazdasági
társaságot, míg a II. r. vádlott projekt műszaki ellenőre volt.

A IV. r. vádlott a végszámlát 2012. november 30-án benyújtotta, az ennek kapcsán
készült  jegyzőkönyvben a  IV.  r.  vádlott  azt  közölte,  hogy a projekt  a  szerződés
szerinti tartalommal elkészült. Ezt a dokumentumot az I. r. és a IV. r. vádlott írta alá,
a teljesítés igazolást – miszerint az építési munka 100%-os készültségi fokú – pedig
a II. r. vádlott állította ki. A végszámla benyújtásakor az építkezés ténylegesen csak
92,08%-os  volt,  közel  22.000.000,-  forint  értékű  munka  nem  készült  el  a  vád
szerint.

A  vádlottak  azért  nyújtottak  be  valótlan  tartalmú  dokumentumokat  az  állami
támogatást folyósító szervhez, hogy elkerüljék a támogatás visszafizetését, illetve a
kivitelező cég mentesüljön a kötbérfizetési kötelezettség alól.

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



2019.02.27.

Debreceni Járásbíróság – 30-as tárgyaló

Fk. 147/2018 Rablás bűntette 2019.02.27. 08:30

Az ügy lényege: 
A Debreceni Járási 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 zárt tárgyalást is elrendelhet az új büntetőeljárási
törvénynek megfelelően. Perbeszéd és ítélethirdetés 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

2019.02.28.

Berettyóújfalui Járásbíróság – 2-es tárgyaló

B. 183/2018 B. B. Közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette

2019.02.28. 08:30

Az ügy lényege: 

A Berettyóújfalui Járásbíróság tárgyalást tart annak a vádlottnak az ügyében, aki
ellen  közfeladatot  ellátó  személy  elleni  erőszak  bűntette  miatt  emelt  vádat  az
ügyészség. 

A vádirat szerint a vádlott 2018. április 2-án délután Konyár-Sóstón ittas állapotban
felszállt  egy menetrend szerint Debrecen irányába közlekedő vonatra. A 19 éves
férfi utazás közben hangosan kiabált, amely miatt a jegyvizsgáló többször rászólt,
hogy hagyja abba zavaró viselkedését és felszólította, hogy a következő állomáson
szálljon le.

A vádlott nem volt hajlandó leszállni a vonatról, azt mondta az ellenőrnek, hogy ha
le akarja szállítani, akkor előveszi a kését. A férfi ezután elővett egy bicskát, amit
kinyitott, de az egyik utas rászólt, ezért azt eltette. Miután a vonat megállt a konyári
vasútállomáson a jegyvizsgáló és az utasok felszólították a vádlottat, hogy szálljon
le,  azonban ő tovább akart utazni,  ezért  kinyitotta a nála lévő bicskáját, amit a
jegyvizsgáló felé tartott és elmozdította a többi utas felé is, majd azt állította, hogy
használni fogja, ha le akarják szállítani a vonatról. A jegyvizsgáló és az agresszív
utas között dulakodás alakult ki, majd a sértett segítségére siető utasok a vádlottat
leteperték, a bicskát pedig elvették tőle. A dulakodás során az ellenőr nyolc napon
belül gyógyuló sérülést szenvedett – fogalmaz a vád. 

A 19 éves hosszúpályi lakos továbbra sem akart leszállni, követelte a bicskáját, majd
elővett egy eldobható borotvát, azonban az utasok, rászóltak ezért azt eltette, végül
az újabb felszólításra leszállt a vonatról.



Megjegyzés  : 

Első tárgyalás.

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


