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V. F. Életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette 

2019.11.06. 09:00 

Az ügy lényege: 

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

szemben életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt emelt vádat a Hajdú-Bihar 

Megyei Főügyészség. A vádirat szerint a 60 éves vádlott és a sértett 2002-ben 

létesítettek élettársi kapcsolatot, amely a bűncselekményt megelőzően körülbelül 2 

évvel megromlott. Ehhez az a körülmény vezetett, hogy az élettársát folyamatosan 

alaptalanul gyanúsította azzal, hogy különböző nőkkel viszonyt folytat. Az 

elmérgesedő viszony további oka az volt, hogy szerény jövedelmük miatt 

megélhetési problémákkal küzdöttek. A vád szerint gyakran alakult ki a pár között 

vita, amely a bűncselekményt megelőzően egy esetben fajult tettlegességig. A 

sértett és élettársa 2019. április 9-én egyeki házukban este szóváltásba keveredtek, a 

nő továbbra is azzal gyanúsította a férfit, hogy viszonyt folytat egy másik nővel. 

Reggel a férfi békülési szándékkal közeledett a nőhöz, aki ezt elutasította és újabb 

veszekedés alakult ki közöttük. A vádlott feldúlt állapotban felkapott egy 20 

centiméter pengehosszúságú konyhakést, odalépett a nőhöz, akit megöléssel 

fenyegetett, majd mellkason szúrta. A sértett felállt és megpróbálta kicsavarni a kést 

a vádlott kezéből, ami nem sikerült. Rövid dulakodást követően a sértett hátat 

fordított a férfinak és elindult. A vádlott ezután a nő háta közepébe szúrta a kést. A 

vádlott a cselekmény elkövetése után azonnal bejelentést tett a segélyhívó 

központba és mentőt, valamint rendőrt kért a helyszínre – fogalmaz a vád.  

A mentőszolgálat diszpécsere utasításokkal látta el a férfit, hogy miként csillapítsa a 

sértett vérzését, valamint felszólította, hogy a kést ne húzza ki a sértettből. Rövid 

időn belül a háznál megjelentek a rendőrök, akik a férfit elfogták és előállították, a 

sérült nőt pedig mentőhelikopter szállította el a helyszínről. A sértett a bántalmazás 

következtében életveszélyes sérülést szenvedett, közvetlen életveszélyes állapotba 

azonban nem került, a súlyosabb eredmény bekövetkeztét a vádlott a rendőrség és 

a mentőszolgálat felé tett önkéntes akaratelhatározásból tett bejelentéssel 

elhárította. 

Az ügyészség a vádlottal szemben 4 év börtönbüntetést és 4 év közügyektől eltiltást 

indítványozott, amennyiben a férfi az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz.  

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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Berettyóújfalui Járásbíróság – 2-es tárgyaló 

B. 95/2019 

 

 

 

 

 

B. T. Jelentős értékre 
dolog elleni 
erőszakkal elkövetett 
lopás bűntette és 
más bűncselekmény 

2019.11.07. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

Előkészítő ülést tart a Berettyóújfalui Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben jelentős értékre dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette 

és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. A vádirat szerint a sértett 

és a vádlott 2018 szeptemberében ismerkedett meg annak kapcsán, hogy a vádlott 

kicserélte a sértett berettyóújfalui lakásának nyílászáróit. A sértett a nyílászárókat a 

lakásán fizette ki, a vádlott azt is látta, hogy a pénzt honnan veszi elő a férfi. Ezt 

követően a 41 éves vádlott ezután többször járt a sértettnél, amikor is kölcsön kért, 

majd a férfi alkalmi jelleggel dolgozott is a vádlottnak, aki így tudta, hogy a sértett 

mikor dolgozik, mikor van otthon. B. T. azt is megtudta, hogy a sértett a munka 

során lakáskulcsait mindig magával viszi egy hátizsákban. A vádlott 2018 október 

végén, november elején egy közös munka során kivette a sértett gépjárműben 

felejtett hátizsákjából a lakáskulcsait, majd azt lemásolta. Amikor tudta, hogy a férfi 

2018. november 4-én nem tartózkodik otthon, a vádlott a lemásolt lakáskulcsokkal 

bejutott a sértett lakásába, majd a szekrénybe rögzített trezort kiszerelte és 

magával vitte – fogalmaz a vád. A széfben volt a sértett közel 3,3 millió forintja, 

több ezer euró, aranyékszerek, különböző köz- és magánokiratok, valamint egy 

személygépkocsi törzskönyve is. A vádlott a páncélszekrénnyel a Berettyó-hídnál a 

gátőrház irányába lehajtott. A vád szerint a férfi a széfet felfeszítette, az értékeket 

kivette belőle, majd azt a folyóba dobta. Az értékeket a folyó melletti gazos 

területen, valamint a mezősasi kereszteződés közelében eldugta. A vádlott több 

mint 10 millió forint kárt okozott a sértettnek, melynek egy része önkéntes 

átadással, más része lefoglalással, valamint kártalanításként történő pénzbeni 

kifizetés folytán teljes egészében megtérült.   

Az ügyészség a vádlottal szemben 2 év börtönbüntetést – 4 évre felfüggesztve – 

indítványozott, amennyiben a férfi az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz. 

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 

 

 

 


