
DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK
2019.04.15. – 04.18.

2019.04.15.

Berettyóújfalui Járásbíróság – 1-es tárgyaló

B. 214/2018 C. N. Jármű önkényes 
elvételének bűntette és
más bűncselekmény

2019.04.15. 11:00

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Berettyóújfalui Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében,
akivel szemben jármű önkényes elvételének bűntette és ittas állapotban elkövetett
járművezetés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség.

A  vádirat  szerint  a  férfi  2018  májusától  juhászként  dolgozott  a  sértett
alkalmazásában Berettyóújfalu közelében egy tanyán. Az ottani munkavégzéshez a
sértett  a  tanyán tartott  egy traktort,  melyet  a vádlott  azonban nem vezethetett
volna, mivel vezetői engedéllyel nem rendelkezett. A vádlott 2018. május 27-én, a
nap folyamán nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd 13 óra 30 perc körül
–  a  sértett  tudta  és  beleegyezése  nélkül  –  elvette  a  traktor  indítókulcsát  és  a
járművel a tanyáról Berettyóújfaluba indult, hogy az egyik áruházban sört vegyen
magának.

Az  áruház  parkolójában  a  rendőrök  igazoltatták  a  vádlottat,  a  vele  szemben
alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A helyszínen intézkedő rendőrök
megállapították,  hogy  az  erősen  ittas  férfi  nem  rendelkezik  járművezetői
engedéllyel.  Az  általa  megvalósított  engedély  nélküli  vezetés  szabálysértés
elkövetése miatt a rendőrség őt 90.000 forint pénzbírsággal sújtotta, és 4 hónapra
eltiltotta a közúti járművezetéstől – fogalmaz a vád.

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



2019.04.15.
Debreceni Járásbíróság – Földszint 15-ös tárgyaló

Fk. 1428/2018 I. r. S. J.
II. r. S. E.

Közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette

2019.04.15. 13:00

Az ügy lényege: 

A Debreceni Járásbíróság tárgyalást tart annak a két vádlottnak az ügyében, akik
ellen  közfeladatot  ellátó  személy  elleni  erőszak  bűntette  és más  bűncselekmény
miatt  emelt  vádat  az  ügyészség.  A  vádirat  szerint  2018.  május  29-én a  sértett
hajvágó  géppel  megnyírta  egy kiskorú  ismerőse  haját.  A  frizura  nem tetszett  a
kiskorú 19 éves testvérének, az I.  r.  vádlottnak,  aki  felháborodásának hangot is
adott. A kiskorú testvérei az I. r. és a II. r. 17 éves vádlott másnap 8 óra körül
bementek a hajdúhadházi általános iskolába, majd az osztályterembe matematika
óra közben berontva kérdőre vonták a sértettet a testvérük hajának megnyírása
miatt.  Az  órát  tartó  tanár  rászólt  a  két  vádlottra  és  kiküldte  őket  a  teremből,
azonban az I. r. vádlott odalépett a kiskorú sértetthez, akit megöléssel fenyegetett,
majd ököllel többször megütött. Eközben II. r. vádlott társát figyelemmel kísérte és
a  bántalmazásra  biztatta.  A  tanár  ismét  felszólította  a  vádlottakat  a  tanterem
elhagyására, illetve megpróbálta arrébb tolni I. r. vádlottat a sértettől – fogalmaz a
vád. 

A tanterembe érkezett ekkor a testnevelő tanár és az igazgató, akik nyomatékosan
felszólították a vádlottakat, hogy távozzanak az iskolából, ekkor az I. r. vádlott az
igazgatóhoz lépett, akinek a felkarját két kézzel megragadta, majd eltolta, közben
hangosan kiabált, mert ő szerette volna a hajnyírásból eredő konfliktust rendezni.
Az I. r. és II. r. vádlottakat végül kitessékelték az iskolából és értesítették az esetről
a rendőrséget. A vádirat szerint a kiskorú sértett a bántalmazás következtében nyolc
napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, míg az igazgatónő nem sérült meg.

Megjegyzés  : 

Tárgyalás. Perbeszédek 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

2019.04.17.

Debreceni Törvényszék – I. emelet/ 100-as tárgyaló

B. 48/2019 B. K. Testi sértés bűntette 2019.04.17. 08:30

Az ügy lényege: 
Tárgyalást  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  : 

Tárgyalás. Perbeszédek és ítélet 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

2019.04.18.

Debreceni Járásbíróság – I. emelet/153-as tárgyaló

B. 161/2019 N. I. Sikkasztás bűntette 2019.04.18. 08:30

Az ügy lényege: 
Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett sikkasztás bűntette miatt emelt
vádat az ügyészség.
A  vádirat  szerint  a  bíróság  2014  áprilisi  jogerős  végzésével  az  Ebesi  Községi
Közhasznú Sportegyesület elnökeként jegyezte be a vádlottat. Az egyesület célja a
labdarúgás  támogatása  és  az  utánpótlás  nevelése  volt.  Az  egyesület  vagyonát
többek  között  a  tagdíjak,  egyéb  támogatók  az  alapító  okiratban  rögzített  célok
megvalósítása érdekében adott  adományai,  jogi  és magánszemélyek felajánlásai,
hozzájárulásai,  illetve  szponzori  díjak,  pályázati  pénzek  és  más  vagyonok
szerepeltek.



Az  egyesület  alapszabálya  szerint  az  elnök  feladatai  közé  tartozott  a
pénzgazdálkodás  szervezése,  költségvetési  javaslat  készítése,  valamint  a
költségvetési  beszámoló  elkészítése.  Az  egyesület  bevételeivel  önállóan
gazdálkodhatott, a bankszámla fölött bármely elnökségi tag együttesen volt jogosult
rendelkezni.

Az  egyik  takarékszövetkezetnél  az  ebesi  sportegyesület  4  bankszámlával  is
rendelkezett, amely felett N. Zs. és az elnökhelyettes együttesen rendelkezhettek –
fogalmaz a vádirat. 

A vádlott 2014. április 10. és 2016. január 20. között rendszeres haszonszerzésre
törekedve több mint 42 millió forintot tulajdonított el jogtalanul, melyből utólag 2,7
millió forint kiadás vonatkozásában igazolta, hogy azt a sportegyesületre fordította.
Ezen időszakban a férfi ténylegesen 255.000 forint átutalására volt jogosult, amely
a munkabérét képezte.  

A vád szerint a 41 éves férfi a pénz egy részét szerencsejátékra, egy másik részét 
interneten történő vásárlásokra, magán jellegű kiadásaira fordította.

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


