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Gy. R. Hivatalos személy 
elleni erőszak 
bűntette  

2019.09.16. 13:00 

Az ügy lényege: 

  

Tárgyalást tart a Berettyóújfalui Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirati tényállás szerint 2018. július 4-én 10 óra 30 perc körül Esztár 

polgármesterét a posta bejárati ajtaja előtt megszólította a vádlott, aki azt kérdezte, 

hogy ő valóban polgármester e, illetve van e munkavégzési lehetőség az 

önkormányzatnál. A sértett közölte, hogy valóban ő a polgármester, álláslehetőség 

pedig a hivatalban akkor nem volt. A 29 éves vádlott ekkor szidalmazni kezdte a 

polgármestert, akit mindkét kezét ökölbe szorítva mellkason ütött. A vád szerint az 

ütés hatására a sértett hátralépett, majd a férfi ököllel újra ütni akart, azonban a 

sértett elhajolt. A verekedést egy arra járó férfi látta és többször rákiabált a 

vádlottra, aki ezután a helyszínről elment. 

Megjegyzés:  

Amennyiben a tárgyaláson befejeződik a bizonyítási eljárás, 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 
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Debreceni Járásbíróság – Fszt./30-as tárgyaló 

B. 697/2019 

 

 

 

 

 

S. Cs. Személyi szabadság 

megsértésének bűntette 

és más bűncselekmények 

2019.09.19. 08:30 

Az ügy lényege:  

 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben aljas indokból, felfegyverkezve elkövetett személyi szabadság 

megsértésének bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat a Debreceni 

Járási Ügyészség. 

A vádirat szerint 2018. december 11-én éjfél körül a vádlott vámospércsi házában 



hangosan hallgatta a zenét, amely miatt a szomszédjában lakó idős pár és a náluk 

tartózkodó unokájuk nem tudott aludni. Az asszony átszólt a vádlottnak, hogy 

vegye lejjebb a hangerőt, ekkor azonban az ittas állapotban lévő férfi káromkodni 

kezdett. Ezt meghallotta a nő férje, aki kiment a házból, majd ezt látva S. Cs. a két 

telket elválasztó drótkerítést lábával lenyomta, odaszaladt a férfihez, akit 

háromszor ököllel, nagy erővel a fején megütött. Az ütésektől a sértett a földre 

esett, felesége ekkor odalépett, felsegítette férjét a földről, közben a vádlott előtt 

mondta, hogy értesíti a mentőket és a rendőrséget. Az agresszív szomszéd ezt 

hallva gyorsan visszamászott a saját telkére, a letaposott drótkerítést pedig 

visszaigazította.   

A sértett próbálta csillapítani a vérzését, miközben felesége gyalog elindult egy 

közeli telefonfülkéhez, hogy értesítse a rendőrséget az esetről. A vádlott ezt látva 

magához vett egy 12 centiméter pengehosszúságú kést, majd a nő nyomába eredt. 

Amikor a férfi utolérte az asszonyt és a késsel a kezében azzal fenyegette, hogy 

levágja róla a ruhát és bántalmazni fogja, ha telefonálni mer. A nő a fenyegetés 

hatására megijedt és hazament a férjéhez, akinek elmondta történteket. A 

rendőrséget végül a házaspár unokája értesítette, aki az egyik utcában lakótól kért 

segítséget, majd telefonon bejelentést tett a rendőröknek, akik a vádlottat 

elfogták. A vád szerint a házaspár magánlaksértés miatt magánindítványt is 

előterjesztett.  

Az ügyészség szerint S. Cs. 2018 október és november hónapban hetente többször 

is találkozott a sértettekkel, akiket megveréssel és megöléssel fenyegetett meg. A 

vádlott kijelentései komoly félelmet keltettek a házaspárban, attól tartottak, hogy a 

férfi beváltja ígéretét.  

A másik vádpont szerint S. Cs. élettársával közösen nevelte vámospércsi házukban 

öt kiskorú gyermeküket. A vádlott 2019. április 12-én délután ittas állapotban 

érkezett haza, majd kiabálni kezdett a nővel, aki szóvá tette, hogy miért itta el a 

pénzüket. A kiabálás miatt a kiságyban fekvő 1 éves gyermek megijedt és sírt.  

A vádlott annak érdekében, hogy a kislányt elhallgattassa odalépett az ágyban álló 

gyermekhez, akinek az arcát tenyérrel megütött. A bántalmazástól a kislány még 

inkább sírt, ekkor őt az édesanyja kivette az ágyból, hogy megnyugtassa. Ezt a 

vádlott azonban nem engedte, megfogta az élettársa karját és kivezette őt a 

házból, majd oda bezárkózott az öt kiskorú gyermekkel. A nő a szüleihez sietett 

segítségért, majd nem sokkal később értesítették az esetről a rendőrséget – 

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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Debreceni Törvényszék – Fszt./6-os tárgyaló 

Bf. 202/2019 

 

 

 

 

 

I. r. S. L. 

II. r. D. R. 

III. r. D. A. 

Kifosztás bűntette 2019.09.20. 10:00 

Az ügy lényege:  

 

A Berettyóújfalui Járásbíróság 2019. február 19-én bűnösnek mondta ki az I. r. 

vádlottat 3 rendbeli kifosztás bűntettében és 2 rendbeli magánokirattal visszaélés 

vétségében, a II. r. vádlottat 2 rendbeli társtettesként elkövetett kifosztás 

bűntettében, míg a III. r. vádlottat 2 rendbeli bűnsegédként elkövetett kifosztás 

bűntettében mondta ki bűnösnek. Ezért I. r. S. L.-t 6 év fegyházbüntetésre, 6 év 

közügyektől eltiltásra és 2 év közúti járművezetéstől eltiltásra ítélte, feltételes 

szabadságra a vádlott nem bocsátható.  A II. r. vádlottat 3 év 6 hónap 

börtönbüntetéssel, 4 év közügyektől eltiltással, valamint 2 év közúti 

járművezetéstől eltiltással, míg a III. r. vádlottat 2 év 6 hónap börtönbüntetéssel, 3 

év közügyektől eltiltással és 2 év közúti járművezetéstől eltiltással sújtotta. A két 

vádlott a büntetés kétharmad részének kitöltését követően feltételes szabadságra 

bocsátható.  

Az elsőfokú bíróság a II. és a III. rendű vádlottat a Szentesen elkövetett 

társtettesként elkövetett kifosztás bűntettének vádja alól felmentette.  

 

Az ügyész az I. r. vádlott vonatkozásában súlyosításért fellebbezett, míg a II. és a III. 

r. vádlott vonatkozásában az ítéletet tudomásul vette. A döntés ellen az I. r. és III. r. 

vádlott védője téves jogi minősítés és a büntetés enyhítése miatt fellebbezett, míg 

a II. r. vádlott védője enyhítésért fellebbezett. 

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint az elsőrendű vádlott két ismeretlen 

társával Kaposvárról gépkocsival érkezett Szentesre még 2016. május 19-én. Egy 

családi háznál S. L. becsengetett az idős asszonyhoz, akinek azt mondta, hogy 

84.000 forint nyugdíj-kiegészítést hozott. A férfi bejutott a 85 éves nő házába, ahol 

elkérte a sértett személyi igazolványát. A vádlott közölte, hogy előbb meg kell 

néznie egy 10.000 forintos bankjegyet, aminek felírja a sorszámát, és azzal igazolja 

a pénz átadását. A megtévesztett asszony bement a szobába a bankjegyért, ezt 

kihasználva a férfi kileste, hogy hol tartja a pénzt, majd telefonon felhívta 

ismeretlen társát, aki becsengetett a házba. A gyanútlan nő letette a 10.000 

forintos bankjegyet a konyhaasztalra, majd kiment az udvarra, hogy beengedje az 

ismeretlent. Ez alatt az idő alatt S. L. eltulajdonította a sértett takarékbetétkönyvét, 

120.000 forint készpénzt, valamint az asztalra letett bankjegyet, majd társával 

kiment utcára, ahol beült egy harmadik ismeretlen személy által vezetett autóba és 

elhajtottak.  

 

Hat nappal később egy személygépkocsival S. L. két társával, D. R.-el és D. A.-val a 

Komárom-Esztergom megyei Ászár község egyik családi háza előtt parkolt le. S. L. a 

nyitott kerítéskapun keresztül bement az udvarra és bekopogott. A férfi meglátta, 

hogy az ajtót nyitó 73 éves sértett nyakán kötés van, majd egyből mondta, hogy a 

műtét miatt 73.000 forint segélyt hozott. A megtévesztett sértett beengedte a 



férfit, aki a nő személyi igazolványát, valamint egy 10.000 forintos bankjegyet kért, 

mert annak a sorszámát fel kell írnia. Miután első rendű vádlott kifigyelte, hogy a 

sértett hol tartja a pénzét telefonon jelzett társának, aki további papírokkal 

megjelent a házban és elterelte az idős asszony figyelmét. S. L. a szekrényből kivett 

180.000 forintot, majd D. R.-el sietősen távoztak a D. A. által vezetett autóval. 

 

A vádlottak gépkocsijukkal másnap Komádiban, egy 82 éves férfi háza előtt álltak 

meg. Az elsőrendű vádlott a házba a nyitott ajtón keresztül bement, majd az idős – 

ágyban fekvő – sértettnek azt állította, hogy a polgármesteri hivatalból küldték, 

80.000 forint készpénzt hozott. A férfi itt is elkért egy 10.000 forintos bankjegyet 

annak sorszáma miatt, de arra itt is csak azért volt szükség, hogy megtudja, hol 

tartja a sértett a pénzét. Társával együtt elterelték az idős ember figyelmét, akitől 1 

millió forint készpénzt tulajdonítottak el. A berettyóújfalui rendőrök a térfigyelő 

kamerafelvételek alapján azonosították a vádlottak gépkocsiját, amelyet a kiadott 

körözés alapján a Somogy megyei Mernyén állítottak meg. A három férfit elfogták, 

a náluk lévő 968.670 forint készpénzt pedig lefoglalták. 
 

Megjegyzés:  

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 

 

 

 

 

 

 


