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Hajdúszoboszlói Járásbíróság – Földszinti tárgyaló

B. 97/2018 Z. Zs. Sikkasztás bűntette 2019.05.06. 08:30

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



2019.05.07.
Debreceni Törvényszék – I. emelet/122-es tárgyaló

Bf. 549/2018 V. J. Hamis vád bűntette 2019.05.07. 08:30

Az ügy lényege: 

A Debreceni Járásbíróság 2018. október 11-én kihirdetett ítéletében a vádlottat két
rendbeli  hamis  vád  bűntettében  mondta  ki  bűnösnek.  Ezért  többszörös
visszaesőként  V.  J.-t  halmazati  büntetésül  3  év  fegyházbüntetésre  és  4  év
közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható.

Az elsőfokú bíróság  határozata  nem emelkedett  jogerőre,  azt  ügyész tudomásul
vette, míg a vádlott és védője enyhítésért, másodlagosan enyhítéséért fellebbeztek. 

A  bíróság  által  megállapított  tényállás  szerint  a  Debreceni  Rendőrkapitányságon
szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt büntetőeljárás indult V.
J.  ellen,  aki  2016.  december  21-én  került  gyanúsítottként  kihallgatásra.  A  férfi
kihallgatásán teljes körű beismerő vallomást tett, melyet az előzetes letartóztatás
tárgyában tartott  bírósági ülésen is fenntartott.  A vádlottat 2017. március 14-én
folytatólag kihallgatták, amely során korábbi beismerő vallomását teljes egészében
fenntartotta, ezen túlmenően csak arról nyilatkozott, hogy tettét megbánta. V. J. a
Debreceni  Járásbíróságon  2017.  május  26-án  tartott  tárgyalás  során  úgy
nyilatkozott, hogy „teljes mértékben bűnösnek érzem magam”, a Debrecen, Bem
téren történt szexuális erőszak bűntette vonatkozásában beismerő vallomást tett. A
bíróság 2017. június 2-án hozott ítéletében a vádlottat bűnösnek mondta ki ezért őt,
mint többszörös visszaesőt halmazati büntetésül 9 év szabadságvesztés büntetésre
ítélte és 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság ítéletében a vádlott
beismerő vallomását és megbánó magatartását enyhítő körülményként értékelte. Az
elsőfokú ítélet ellen V. J. részbeni felmentés végett, míg az ügyész súlyosítás végett
jelentett be fellebbezést. A Debreceni Törvényszék 2017. október 24-én a vádlott
büntetését 10 évre súlyosította.

A  vádlott  az  elsőfokú  ítéletet  követően  2017.  július  17-én  írásban  feljelentést
nyújtott  be  a  Debreceni  Járási  és  Nyomozó  Ügyészségen,  amelyben
kényszervallatás  bűntette  és  közokirat-hamisítás  bűntette  miatt  tett  feljelentést.
Vádlott állítása szerint az első gyanúsítotti kihallgatása során a nyomozónak nem
ismert  el  semmit  a  szexuális  erőszak  elkövetése  tekintetében,  a  jegyzőkönyvet
mégis  ezzel  ellentétes  tartalommal  fogalmazta  meg.  A  vádirat  szerint  V.  J.  azt
állította, hogy a nyomozó azzal vette rá a valótlan tartalmú jegyzőkönyv aláírására,
hogy beismerő vallomás esetén 4,5 év szabadságvesztésre számíthat, ha tagadja a
bűncselekmény elkövetését, akkor 10-12 év is várhat rá.

A feljelentésében V. J. hamisan vádolta meg a folytatólagos kihallgatását végrehajtó
nyomozót,  aki  szerinte  megfenyegette  őt,  hogy  ha korábbi  beismerő vallomását
visszavonja,  úgy az  addigiakban közölt  gyanúsításon túl  a  súlyos testi  sértést is
„ráveri”. A Központi Nyomozó Főügyészség Debreceni Regionális Osztálya a vádlott
feljelentését kivizsgálta, azonban azt bűncselekmény hiányában elutasította.



Dr.  Hornyák  Zsolt  bíró  az  ítélet  szóbeli  indoklása  során  kiemelte,  hogy  jelen
eljárásnak  nem az  volt  a  feladata,  hogy a  jogerősen befejezett  alapügyet  vagy
annak  bizonyítási  eljárását  megismételje.  Kizárólag  az,  hogy  a  hamis  vád
megvalósult-e. A vádlottnak lehetősége lett volna az eljárás során mást állítani, de
az elsőfokú bírósági eljárás befejezéséig beismerte a bűncselekmény elkövetését. A
bíró elmondta, hogy a vádlott valamennyi jegyzőkönyvet aláírta és egyikhez sem
fűzött előterjesztést vagy panaszt. A sértettnek még bocsánatkérő levelet is írt. A
bíró indoklásában előadta, hogy a vádlott a beismerést választotta, mint védekezési
módot,  remélve,  hogy  enyhébb  büntetést  kap.  Dr.  Hornyák  Zsolt  hangsúlyozta,
hogy  a  vádlotti  védekezés  szinte  korlátlan,  egyet  viszont  nem  tehet,  mást
bűncselekmény elkövetésével hamisan nem vádolhat.

A  bíróság  a  büntetés  kiszabásakor  súlyosító  körülményként  értékelte  a  vádlott
többszörös visszaesői minőségét meghaladó büntetett előéletét, továbbá azt, hogy
másik  büntetőeljárás  hatálya  alatt  állva  követte  el  a  bűncselekményt,  valamint
hivatali  feladatukat  ellátó  személyeket  vádolt  meg hamisan.  Ugyanakkor  enyhítő
körülményként  vette  figyelembe azt,  hogy egy kiskorú  gyermek eltartásáról  kell
gondoskodnia.

Megjegyzés  : 

Nyilvános ülés. Határozathirdetés 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

2019.05.08.

Berettyóújfalui Járásbíróság – 1-es tárgyaló
B.214/2018 C. N. Jármű önkényes 

elvételének bűntette és
más bűncselekmény

2019.05.08. 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

2019.05.09.

Debreceni Járásbíróság – Fszt./16-os tárgyaló

B. 216/2019 D. Cs. Csalás bűntette 2019.05.09. 08:30

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt emelt
vádat az ügyészség.

A vádirat szerint a sértett 2018 januárjában megkérte 36 éves szomszédját, hogy
állítsa be a számítógépét. A balmazújvárosi férfi így szerzett tudomást arról, hogy a
nő egy internetes közösségi oldalon kapcsolatban áll egy külföldi férfival, aki arra
kérte a sértettet, hogy bár távkapcsolatban élnek, de szerelmükre tekintettel utaljon
át neki 1.300 dollárt. A vádlott elhatározta, hogy szomszédnőjét tévedésbe ejti úgy,
hogy jogtalan haszonszerzés érdekében az ismert közösségi oldalon ennek a külföldi
férfinak fogja kiadni magát a továbbiakban. A 36 éves férfi ezért a közösségi oldalon
lévő profilok közül – a sértett tudta nélkül – letiltotta a külföldi férfi profilját, majd
egy ugyanolyan felhasználónévvel ellátott fiktív profilt hozott létre, melyen keresztül
felvette a kapcsolatot a szomszédnővel – fogalmaz a vád.

Az ügyészség szerint a sértett azért, hogy a levelezéseket követően az immár fiktív
külföldi  férfi  elutazhasson  hozzá  2018  januárja  és  2018  áprilisa  között  a
szomszédjának 5-6 alkalommal összesen 600.000 forint készpénzt adott át azért,
hogy azt a vádlott továbbutalja a külföldi férfinak, mivel a nő úgy tudta, hogy a két
férfi ismeri egymást.

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

2019.05.09.

Berettyóújfalui Járásbíróság – 2-es tárgyaló

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

2019.05.09. 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  : 

Tárgyalás. Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik, úgy 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


