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B. B. Rablás bűntett 
kísérlete és más 
bűncselekmény  

2019.09.10. 08:30 

Az ügy lényege:  

Előkészítő ülést tart a Debrecen Járásbíróság annak a vádlottnak a büntetőügyében, 

akivel szemben rablás bűntett kísérlet és más bűncselekmények miatt emelt vádat 
az ügyészség. 

A vád szerint a férfi a 2018. decemberi nem jogerős szabadságvesztésre ítélése 

után úgy döntött, hogy vagyon elleni bűncselekményekkel próbál magának „tőkét” 

felhalmozni szabadságvesztésre idejére. A vádlott ebből a célból megjelent 

Álmosdon, ahol az egyik utcában kifigyelte az idős, nehezen mozgó, védekezésre 

korlátozottan képes, egyedül élő embereket, majd elhatározta, hogy sérelmükre 

bűncselekményeket fog elkövetni. Az ügyészség szerint 2019. január 29-én 18 óra 

20 perc körül megjelent egy álmosdi ház előtt, hogy az ott lakó 72 éves idős nőtől 

pénzzé tehető tárgyakat lopjon el. A férfi lekapcsolta a ház villanyóráját, hogy a 

sötétség leple alatt bejusson az ingatlanba. A kazánházba az ajtó feltörését 

követően bejutott, azonban a vádlottat cselekménye közben megzavarták, ezért a 

helyszínről elmenekült.  

Aznap körülbelül egy óra múlva a 28 éves férfi Álmosdon ugyanabban az utcában, a 

szomszédos ház kerítésén átmászott, majd az ingatlan bejárati ajtajához ment. A 79 

éves sértett házőrző kutyája észrevette a vádlottat, akit elkapott. Az eb a férfi 

mindkét lábát megharapta, közben folyamatosan ugatott. Ezt meghallva az idős nő 

kiment az udvarra. A férfi azért, hogy be tudjon jutni a házba három alkalommal 

ököllel fejbe vágta az asszonyt, majd a karját megragadva hadonászott. A 

megrémült sértett kiabálni kezdett, a férfi pedig attól való félelmében, hogy a 

hangoskodásra a szomszédok megjelennek, inkább elfutott. A nő nyolc napon belül 

gyógyuló sérüléseket szenvedett, azonban a vádlott szándéka nyolc napon túl 

gyógyuló sérülés okozására irányult – 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 
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I.r. L. F. 

II.r. S. E. 

Üzletszerűen elkövetett 

uzsora-bűncselekmény 

bűntette 

2019.09.12. 08:30 

Az ügy lényege:  

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság 2016. szeptember 12-én bizonyítottság hiányában 

felmentette azt a két vádlottat, akiket üzletszerűen elkövetett uzsora 

bűncselekménnyel vádolt a Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség. A bíróság úgy ítélte 

meg, hogy kétséget kizáróan nem bizonyítható a vádlottak bűnössége: a sértettek 

és a tanúk ugyanis még a nyomozati szakban visszavonták terhelő vallomásaikat, 

egyéb bizonyíték pedig nem állt rendelkezésre. 

A Hajdúszoboszlói Járási Ügyészség vádirata szerint az első-, és a másodrendű 

vádlott Nádudvaron adott kölcsön több családnak, akiktől aztán magas kamattal 

kérték vissza a tartozást. A két vádlott lakókörnyezetében több olyan család is élt, 
akik rendszerint szociális segélyekből és családi pótlékból tartották el magukat, ezért 

rászorultak arra, hogy kölcsönöket vegyenek fel, így biztosítva családjuk 

megélhetését. A két vádlott ezt használta ki – állapította meg az ügyészség. 2013 
augusztusában az egyik sértettnek 70 ezer forintot adtak kölcsön, illetve 30 ezer 

forint értékben - a bolti árnál magasabb áron - édességet, italt és cigarettát adtak el 
az asszonynak. Az elsőrendű vádlott a 100 ezer forint kölcsönadásakor kikötötte, 

hogy szeptember elején a kért összeg kétszeresét, 200 ezer forintot kell majd 

visszafizetni. Egy másik helyi pár is rendszeresen kért a vádlottaktól 20 - 50 ezer 
forintos kölcsönöket, ők is vettek tőlük édességet, szeszesitalt, és náluk is 50 - 100 

százalékos kamatot szabtak meg a hitelezők. Ez a pár szintén a segély és a családi 
pótlék átvétele után rendezte tartozásait. Az ő adósságuk is szerepelt egy iskolai 
kockás füzetben, a többi adós tartozásaival együtt – tartalmazta a vád. 

Az ügyben három "számozott" sértett-tanú is volt, akik szintén 5-10-20 ezer 

forintokat kértek és kaptak, nekik ugyanúgy egy hónappal később, duplán kellett 
fizetniük. A vádhatóság szerint az első-, és a másodrendű vádlott tisztában volt a 

sértettek szorult anyagi helyzetével, és tevékenységük alkalmas volt arra, hogy “a 

sértetteket és családtagjaikat, különösen kiskorú gyermekeiket súlyos nélkülözésnek 
tegyék ki". A sértettek és a tanúk a bírósági eljárás során azonban már nem a 

vádlottak bűnösségéről tettek vallomást. Bár a bíróság elfogadhatta volna a korábbi, 
terhelő vallomásokat, a Hajdúszoboszlói Járásbíróság az egymásnak ellentmondó 

vallomások mérlegelése során arra jutott, hogy a terhelő vallomásokban sincs annyi 
bizonyíték, ami kétséget kizáróan igazolta volna a vádlottak bűnösségét. Egyéb 

bizonyíték nem volt, így a járásbíróság bizonyítottság hiányában felmentő ítéletet 
hozott. 

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság ítélete nem lett jogerős, mivel az ügyészség 
fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen. A Debreceni Törvényszék 2017. október 5-én 

tartott nyilvános ülésen kihirdetett végzésével hatályon kívül helyezte a 

Hajdúszoboszlói Járásbíróság ítéletét. A törvényszék büntető tanácsa szerint az 
elsőfokú bíróság nem tett eleget ügyfelderítési kötelezettségének, amely a tényállás 

jelentős hiányosságaihoz vezetett, továbbá az elsőfokú ítélet iratellenes 
megállapításokat is tartalmaz, amely alapján a bíróság tényből tényre helytelen 

következtetéseket vont le. A másodfokú tanács úgy értékelte, hogy az elsőfokú 

bíróság indokolási kötelezettségének sem tett maradéktalanul eleget, ezért az 
eljárást meg kellett ismételni.  



 

Megjegyzés:  

A perbeszédeket követően 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 

 

 

 

 

 

 

 


