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B.48/2019 B. K. Életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette

2019.03.04. 08:30

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirat szerint a vádlott egy elhúzódó vita után hasba szúrta az anyját, akivel
sohasem  volt  jó  viszonyban,  kettejük  konfliktusa  már  a  vádlott  gyermekkorától
elkezdődtek. A sértett nyírábrányi családi házánál 2018. május 25-én a délelőtt a
vádlott felkereste édesanyját és arra kérte, engedje meg azt, hogy egy ideig nála
lakjon.  Az  anya  a  kérését  megtagadta,  de  megengedte  neki,  hogy  aznap  ott
maradhat, amíg a házban lévő dolgait összeszedi.

A vádlott  és anyja között  egész nap folyamatosak voltak viták és veszekedések,
majd aznap 18 óra körül a sértett az udvarról bement ház egyik szobájába. A vádlott
ekkor hátulról rátámadt a nőre, akinek a haját megragadta, majd szidalmazta. A
sértett  védekezett,  kölcsönösen  tépték  egymás  haját  és  ruházatát,  miközben  a
vádlott  az  anyját  a  hajánál  fogva behúzta egy másik  szobába,  ahol  elővett  egy
konyhakést, amivel erőteljesen megszúrta a sértett hasát – fogalmaz a vád.

Az ügyészség szerint a sértett megragadta lánya kezét, amely során a kést elvette
tőle, majd kiszaladt a házból, hogy segítséget kérjen a szomszédoktól. A vádlott
ekkor  telefonon  bejelentést  tett  a  rendőrségre,  miszerint  az  anyja  saját  magát
megszúrta. A mentők kórházba vitték a sértettet, akin életmentő műtétet hajtottak
végre az orvosok. A sértett nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes szúrt sérülést
szenvedett.

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



2019.03.05.

Debreceni Járásbíróság – 30-as tárgyaló

B. 998/2018 Sz. K. Fogyasztók 
megtévesztésének 
bűntette

2019.03.05. 13:00

Az ügy lényege: 
A Debreceni Járási Ügyészség vádirata szerint Sz. K. 2012 év elején elhatározta,
hogy  táplálék-kiegészítő  termékeket  fog  Magyarországon  értékesíteni  és  a
kereskedést az interneten fogja lebonyolítani. A vádlott élettársa Hollandiában akkor
egy  olyan  gazdasági  társaság  ügyvezető  igazgatója  volt,  amely  ilyen  típusú
termékek  gyártásával  és  internetes  kereskedelmével  foglalkozott  Vádlott  létre  is
hozott egy webáruházat, amelyen piros-fehér-zöld logó alatt feltüntetésre is kerültek
„Magyarország  legjobb  étrend-kiegészítői”.  A  weboldalon  a  vádlott  elérhetőségei
voltak  feltüntetve,  valamint  a  bankszámlaszáma,  amelyre  a  megrendelések
ellenértékét a vásárolók elutalták. A 66 éves nő a webáruházat nem jelentette be a
területileg illetékes jegyzőnél, nyilvántartási száma nem volt, továbbá mögötte sem
egyéni  vállalkozó vagy gazdasági  társaság nem állt,  speciális  termék árusítására
szakhatósági engedéllyel nem rendelkezett, azt értékesíteni sem lehetett volna. A
honlapon  keresztül  ezután  az  étrend-kiegészítők,  gyógynövény  kivonatok  úgy
kerültek  forgalmazásra,  hogy  nem volt  meg  a  bejelentési  eljárás.  Legkésőbb  a
termék első forgalomba hozatalakor a gyártó  vagy importőr  köteles lett  volna a
készítményt  bejelenteni  az  Országos  Gyógyszerészeti  és  Élelmezés-egészségügyi
Intézethez.

A vádirat szerint a vásárolók között volt egy nő is, aki 2015. november 30-án 100
db-os  csomagolású  fürtös  poloskavész  kapszulát  rendelt  debreceni  lakcímére.
Magyarországon  a  fürtös  poloskavész  gyógynövény  tartalmú  készítmények
egészségügyi terméknek minősülnek, forgalomba hozataluk kizárólag engedélyhez
kötötten, növényi gyógyszerként regisztrálva valósulhatna meg – áll a vádiratban. 

A vád szerint ugyanakkor az egyik tanútól lefoglalt, a vádlottól rendelt kapszulákban
nem voltak kimutathatók a speciálisan a fürtös poloskavész gyógynövényre jellemző
összetevők,  így  az  sem  volt  megállapítható,  hogy  a  forgalmazott  termék
egészségügyi terméknek minősül.      

Sz. K.-tól 2013. január 2-től 2017. március 31-ig összesen 124 alkalommal történt 
rendelés, a magánszemélyek másfél millió forint értékben vásároltak tőle.

Megjegyzés  : 

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


