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Debreceni Járásbíróság – I. emelet/153-as tárgyaló

B. 218/2019 B. D. A közlekedés 
biztonsága elleni 
bűntett

2019.05.29. 10:00

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat az ügyészség. A
vádirat szerint a 27 éves vádlott gyermekkorú ismerősével 2018. július 20-án 18 óra
45 perc körül Debrecenben, a Kassai út mellett található 100-as számú nyílt vasúti
pályatest mellett sétált.  Ebben az időben közlekedett Nyíregyháza felől  Debrecen
irányába egy intercity vonat, amelyen a mozdonyvezetőn és a vonatkísérőn kívül
120 utas tartózkodott.  A vád szerint  a férfi  a közlekedő vonat elé, a sínpályára
helyezett  egy 40x40 centiméteres betontömböt.  A mozdonyvezető ezt észlelve a
100  km/h-val  közlekedő  vonat  sebességét  76  km/h-ra  csökkentve  fékezett,  az
ütközést azonban elkerülni már nem tudta, a mozdony a betontömböt a sínekről
kiütötte. Az eset során a mozdonyban anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem
történt. A vádlott magatartásával a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztette, a
bűncselekményben a gyermekkorú nem vett részt – fogalmaz az ügyészség.

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

2019.05.29.

Debreceni Törvényszék – I. emelet/100-as tárgyaló

B. 556/2018 R. L. Különös 
kegyetlenséggel 
elkövetett emberölés 
bűntette és más 
bűncselekmények

2019.05.29. 09:00

Az ügy lényege: 
Tárgyalást  tart  a Debreceni  Törvényszék annak a vádlottnak  az  ügyében, akivel
szemben  különös  kegyetlenséggel  elkövetett  emberölés  bűntette  és  más
bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség.



A vádirati tényállás szerint a vádlott 2018. január 1-jét követően Debrecen területén
hajléktalanként élt, az éjszakái egy részét hajléktalan szállón töltötte, máskor pedig
lakatlan  ingatlanokban  húzta  meg  magát.  A  sértett  a  vádlotthoz  hasonlóan
Debrecenben hajléktalan életmódot folytatott.

A vád szerint a két férfi a városban megismerkedett egymással, idejük egy részét
együtt  is  töltötték,  amely során kéregettek.  A vádlott  a sértett  által  megszerzett
pénzt többször elvette, erőszakosan viselkedett vele. R. L. korábbról ismerte az ügy
másik sértettjét is, aki szintén hajléktalan életmódot folytatott Debrecenben.

A vádlott és a két sértett 2018. január 22-én délután megjelentek egy Debrecen,
Arany  János  utcai  lakatlan  ingatlannál,  ahová  bementek  és  ott  szeszesitalt
fogyasztottak.  A  szobában  egy  gyertya  világított,  míg  a  fűtést  egy  kályha
biztosította. Az egyik sértett,  Á. D. észlelte, hogy a vádlott nagyobb mennyiségű
alkoholt fogyasztott, amelynek hatására nagyon agresszív tudott lenni.

R. L. szidalmazni kezdte K. I. sértettet, mert nehezményezte, hogy koldulással nem
szerzett elég pénzt és a tüzelő is kevés. A vádlott magához vett egy 118 centiméter
hosszú  vízvezetékcső  darabot,  majd  felszólította  a  sértettet,  hogy  kússzon  oda
hozzá.  K. I.  négykézláb odamászott,  ezt követően a vádlott  őt,  mint egy kutyát
parancsszavakkal arra hívta fel, hogy álljon fel, feküdjön a földre vagy üljön le. Ez
később  agresszivitásba  fordult  át,  R.  L.  a  sértettet  a  vízvezetékcsővel  többször
testszerte megütötte, majd puszta kézzel is bántalmazta, többször bele is rúgott,
amely során a sértett egyszer az eszméletét is elvesztette. R. L. ekkor a férfi haját
meggyújtotta, amitől a sértett magához tért, majd őt a vádlott vízzel lelocsolta –
fogalmaz a vád.

A harmadik férfi  Á. D., aki jelen volt a bántalmazás során, látva K. I.-t,  kérte a
vádlottat,  hogy  fejezze  be  a  cselekményt.  R.  L.  ekkor  a  férfi  felé  fordult,
megfenyegette őt, majd a vasrúddal őt is megütötte. 

A vádlott ezután felhagyott azzal, hogy K. I.-t bántalmazza, azonban elvette a rajta
lévő kabátot és a cipőit, majd azokat a kályhában elégette, mert szerinte a sértett
nem  fűtött  megfelelően.  Ezután  mindhárman  lefeküdtek  aludni,  azonban  a
sértetteknek csak a hideg kövezeten feküdhettek le, mert a vádlott a matracukat
elvette tőlük.

Az  ügyészség  szerint  az  éjszaka  folyamán  R.  L.  felkelt  és  odament  a  hiányos
öltözetben a betonon fekvő, a bántalmazás miatt elgyengült K. I.-hez, akit kihúzott
a lakóház udvarára és ott hátra hagyta. A sértett annyira félt a vádlottól, hogy nem
mert a szobába visszamenni, hanem az udvarról  ki akart menni, azonban a lába
beszorult  egy  raklapba,  amely  során  a  férfi  elesett  és  nyílt  lábszárcsonttörést
szenvedett. A sértett mozgásképtelenné vált, az ingatlan udvarát elhagyni már nem
tudta,  a  raklapon  feküdt  és  a  testhőmérséklete  folyamatosan  csökkent,  a
hőmérséklet éjfél környékén közel -8 Celsius fok volt.  A debreceni rendőrök 2018.
január 22-ről január 23-ára virradó éjszaka ellenőrizték azon belvárosi ingatlanokat,
ahol  információik  szerint  hajléktalanok  éjszakáznak.  Így  jutottak  az  Arany János
utcai házhoz, amelynek udvarára bevilágítva észlelték, hogy egy raklapon hiányos
öltözetben fekszik egy férfi, aki külső ingerekre alig reagált, feltehetően kihűlt. A
rendőrök azonnal értesítették a mentőszolgálatot, a sértettet kiemelték az udvarról,
megkezdték  az  újraélesztését,  mivel  a  keringése  összeomlott.  A  férfi  a  gondos
ápolás ellenére aznap délelőtt a kórházban elhalálozott – fogalmaz a vádirat.



Megjegyzés  : 

A  bíróság  három  tanút  fog  kihallgatni  a  tárgyaláson.  Amennyiben  a  bizonyítási
eljárás befejeződik, úgy perbeszédek várhatóak.

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

2019.05.30.

Debreceni Törvényszék – I. emelet/122-es tárgyaló

Bf. 69/2019 I. r. G. L.
II. r. J. B.
III. r. S. S.
IV. r. I. J.

Lopás bűntette 2019.05.30. 08:30

Az ügy lényege: 
A Debreceni Járásbíróság 2019. január 22-én hirdetett  ítéletet hirdetett  annak a
négy vádlottnak az ügyében, akik több debreceni ingatlanba is betörtek, ahonnan
több millió forint készpénzzel, ékszerekkel és más értéktárgyakkal távoztak.

Mind a négy vádlott az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhükre rótt
bűncselekmények elkövetését elismerték. A bíróság első- és másodrendű vádlottat 4
rendbeli  társtettesként  elkövetett  lopás  bűntettében  és  társtettesként  elkövetett
lopás  vétségében  mondta  ki  bűnösnek.  Ezért  elsőrendű  G.  L.-t  5  év
fegyházbüntetésre  és  5  év  közügyektől  eltiltásra  ítélte,  feltételes  szabadságra  a
vádlott nem bocsátható. Másodrendű vádlottat 2 év 6 hónap börtönbüntetéssel és 3
év  közügyektől  eltiltással  sújtotta.  A  vádlott  a  büntetés  kétharmad  részének
kitöltését követően feltételes szabadságra bocsátható. 

A bíróság harmad- és negyedrendű vádlottat 2 rendbeli  bűnsegédként elkövetett
lopás  bűntettében  és  bűnsegédként  elkövetett  lopás  vétségében  mondta  ki
bűnösnek. Ezért S. S.-t 2 év börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra és 1 év 6
hónap  közúti  járművezetéstől  eltiltással  sújtotta,  míg  I.  J.-t  1  év  6  hónap
börtönbüntetésre  –  3  év  próbaidőre  felfüggesztve  –  és  1  év  6  hónap  közúti
járművezetéstől eltiltásra ítélte.

Az elsőfokú bíróság határozata nem emelkedett jogerőre, azt az ügyész tudomásul
vette, míg a vádlottak és védőik enyhítésért fellebbeztek, ezért az ügy a Debreceni
Törvényszéken folytatódik.

A  bíróság  által  megállapított  tényállás  szerint  2017.  év  második  felében  G.  L.
megállapodott  J.  B.-vel  arról,  hogy  J.  B.  –  részben  tippadói  –  által  előre
megnevezett  személyektől  készpénzt,  ékszereket  és  könnyen  mozdítható
értéktárgyakat  fognak  eltulajdonítani.  A  bűncselekmények  elkövetésébe  eseti
jelleggel beszerveztek két férfit is, akikkel a megállapodás szerint egyenlő arányban
akartak  osztozkodni.  Rájuk  azért  is  volt  szükség,  mert  az  első  és  másodrendű
vádlott  vezetői  engedéllyel  nem  rendelkezett,  viszont  a  bűncselekmények
elkövetéséhez gépjármű is kellett.

G. L. és J. B. 2018. január 27-én 5 óra 35 perc körül Debrecen, Lőrinc pap utcában
– miután kifigyelték, hogy az ott lakók napok óta nincsenek otthon – megjelentek S.



S.  harmadrendű  vádlott  által  vezetett  személygépkocsival,  majd  mindhárman
betörték a ház utcafronti ablakát. S. S. kint várakozott az autóban és figyelt, míg
társai  bemásztak  házba,  ahol  értékek  után  kutattak.  A  három  vádlott  a  házból
eltulajdonított  egy  páncélszekrényt,  amit  betettek  az  autóba,  majd  azt  később
kifeszítették és a benne lévő közel 34 millió forintot, közel 500 ezer forint értékű
különböző  valutát,  arany  ékszereket  magukhoz  vették  és  egyenlő  arányban
elosztották. A széfet egy Nyíradony-Aradványpuszta mellett lévő mocsárba dobták,
a bűncselekmény elkövetése során viselt ruházatukat elégették.

A  nyomozó  hatóság  2018.  január  28-án  házkutatást  tartott  a  szökésben  lévő
elsőrendű  vádlott  hajdúsámsoni  lakhelyén,  ahol  a  bűncselekményből  származó
készpénzt,  477.500  forintot  és  egy  abból  vett  okostelefont  lefoglaltak.  A
harmadrendű  vádlottnál  aznap  a  rendőrök  szintén megjelentek,  majd  a  garázsa
előtt  elásva  megtaláltak  12  millió  forintot  és  150.000  forint  értékű  valutát.  A
rendőrség  a  másodrendű  vádlottnál  2018.  január  31-én  tartott  házkutatást
nyíradonyi lakcímén. 

A rendőrök az  eltulajdonított  készpénz egy részét  – közel  155.000 forint  értékű
valutát és több mint 11 és fél millió forintot az udvaron egy hamukupac alá rejtve
megtalálták és lefoglalták. Elsőrendű vádlott ellen országos elfogatóparancsot adott
ki a nyomozó hatóság, őt 2018. február 16-án debreceni búvóhelyén fogták el.

Első- és másodrendű vádlott I. J. negyedrendű vádlottal közösen 2017. november
2-án egy debreceni  családi  házhoz mentek.  Negyedrendű vádlott  a  gépkocsiban
várakozott, míg két társa a kerítésen átmászott, a házba a nyitott hátsó bejárati
ajtón keresztül bement és onnan eltulajdonított egy pénzkazettát benne 270.000
forinttal, továbbá egyéb értéktárgyakat.

Egy debreceni családi háznál 2017. december 23-án este jelent meg első-,másod-
és negyedrendű vádlott. Negyedrendű vádlott ekkor is a gépkocsiban várakozott és
figyelt, míg társai a ház ablakát befeszítették és onnan közel 200.000 forint értékű
valutát,  arany ékszereket és szerszámgépeket loptak  el.  2018. január 11-én egy
Debrecen, Kishegyes úti cég irodájába tört be első-,másod- és harmadrendű vádlott,
ahonnan egy üres pénzkazettát loptak el.

Dr.  Sal  Ildikó  bíró  a  büntetés  kiszabásakor  súlyosító  körülményként  értékelte
elsőrendű vádlott vonatkozásában, hogy többszörös visszaeső, mind a négy vádlott
esetében pedig az üzletszerű elkövetést, a többszörös halmazatot, valamint az ilyen
jellegű  bűncselekmények  elszaporodottságát.  Ugyanakkor  enyhítő  körülményként
vette  figyelembe,  hogy  másod-,  harmad-  és  negyedrendű  vádlott  büntetlen
előéletű, mindannyian beismerő vallomást tettek, harmad-és negyedrendű vádlott a
bűncselekményt bűnsegédként követték el, míg elsőrendű vádlott vonatkozásában
azt, hogy kiskorú gyermek eltartásáról  kell  gondoskodnia,  az egészségi állapotát,
valamint azt, hogy más bűncselekményekre kiterjedő beismerő vallomást tett.

Megjegyzés  : 

Nyilvános ülés. 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


