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II.r. M. L. 

III.r. F. M. 

IV.r. M. J. 

 

Kifosztás bűntette és 
más 
bűncselekmények 

2019.11.25. 09:00 

Az ügy lényege: 

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

akikkel szemben kifosztás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. A vádirat szerint az I. r. vádlott 2019. január 6-a előtt megjelent a sértett 

álmosdi házánál, majd a szellőztetés miatt nyitva hagyott ablakon bemászott a 

házba és eltulajdonított 150.000 forintot. Ezt követően K. R. egyik társával, a II. r. M. 

L.-el közösen 2019. január 7-én virradóra visszament a nő házához, amelynek 

bejárati ajtaját feltörték, majd elloptak egy kávéfőzőt és egy permetező gépet. A 

sértett 2 éves keverék kutyáját a vádlottak egy ismeretlen tárggyal agyonverték, az 

állat koponyája beszakadt, az eb elpusztult. 

A második vádpont szerint K. R. 2019. március 5-én 21 óra körül egy Álmosdon 

egyedül élő 99 éves fekvőbeteg nő házához ment. A vádlott az alvó sértett fejénél 

lévő asztalon kutatott, amíg meg nem zavarták őt az idős nő rokonai, akik a 

bűncselekményt a házban elhelyezett kamrán keresztül látták és azonnal a helyszínre 

siettek. 

A harmadik vádpont szerint az I.r., a II. r. és harmadik társuk F. M. 2019. április 5-én 

éjfél után betörtek Álmosdon egy élelmiszerüzletbe. K. R. és M. L. az üzletből főleg 

édességet lopott, míg társuk kint figyelt, majd mindhárman elhagyták a helyszínt. 

Pár nappal később április 14-én este K. R. és M. L. bemásztak két álmosdi ház 

udvarára is, ahonnan elloptak két kerékpárt, amit később Bagamér településen 

próbáltak meg eladni. Az egyik helyről nem csak a biciklit lopták el, hanem a nyitva 

hagyott bejárati ajtón bemenve elloptak a házból egy telefont és a sértett 

pénztárcájából készpénzt. 

A két férfi április közepén Bagamérban a IV. r. vádlottnak akarták eladni a lopott 

kerékpárokat, aki azokat azért nem vette meg, mert nem volt rá pénze, azonban azt 

tudta, hogy bűncselekményből származnak – 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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Hajdúböszörményi Járásbíróság – 112-es tárgyaló 

B. 97/2019 

 

 

 

 

 

U. L. orgazdaság bűntette 2019.11.28. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

Előkészítő ülést tart a Hajdúböszörményi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben orgazdaság bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. A 

vádirat szerint a Nemzeti Adó-és Vámhivatal pénzügyőrei 2018. július 26-án a 

hajdúnánási piacon tartottak ellenőrzést. A pénzügyőrök a piac melletti szervizúton 

felfigyeltek a vádlottra, akinél egy nagyméretű kartondoboz volt, amit egy 

futártevékenységet végző gépkocsinak támasztott. A pénzügyőrök ellenőrizték a 

fóliával bevont dobozt, amelyről a férfi azt állította, hogy abban csak egy 

zuhanytálca van, amit Angliába akar feladni. A pénzügyőrök külön kérdésére a férfi 

azt mondta, hogy a csomagban jövedéki termék nem található. A kartondoboz 

felnyitását követően a pénzügyőrök látták a zuhanytálcát, azonban annak alsó része 

leemelhető volt és a tálca belső részében találtak 600 doboz magyar adójegy nélküli, 

ukrán zárjeggyel ellátott cigarettát. A NAV munkatársai a 642.000 forint értékű 

jövedéki terméket a zuhanytálcával együtt lefoglalták, a férfi ezt követően nem akart 

arról nyilatkozni, hogy honnan vannak a jövedéki termékek. A 49 éves újfehértói férfi 

a cigarettával bélelt zuhanytálcát valóban Angliába akarta feladni, azonban álnéven. 

A vádiratban az ügyészség hosszabb tartamú börtönbüntetést indítványoz, valamint 

azt, hogy a bíróság tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

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 – I. emelet/122-es tárgyaló 

Bf. 563/2018 

 

 

 

 

 

I.r. B. L. 

II. r. B. Á. 
Lőfegyverrel és 
lőszerrel visszaélés 
bűntette és más 
bűncselekmény 

2019.11.28. 11:30 

Az ügy lényege: 

 

Debreceni Járásbíróság 2018. november 8-án kihirdetett ítéletében a két vádlottat 

lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés bűntettében, orvvadászat bűntettében és lopás 

vétség kísérletében mondta ki bűnösnek. Ezért B. L. elsőrendű vádlottat 2 év 6 

hónap fegyházbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra, míg B. Á. másodrendű 

vádlottat 1 év 6 hónap börtönbüntetésre, 3 év próbaidőre felfüggesztve ítélte. 

Az ítélet ellen az ügyészség súlyosításért, míg az elsőrendű vádlott és védője 

enyhítésért jelentett be fellebbezést. 

 

A bíróság által megállapított tényállás szerint B.L. és fia B.Á. 2016 elején a debreceni 

használtcikk piacon egy ismeretlen személytől, közösen vásárolt egy hangtompítóval 

és távcsővel felszerelt lőfegyvert, valamint 100 darab lőszert. A vádlottak 2016. 

szeptember 27-én délután a Fancsika 2. számú tó környékére, az Egyetértés 

Vadásztársaság vadászterületére mentek, ahová magukkal vitték a fegyvert és 

legalább 77 töltényt is. A vadászterületen elejtettek egy 22 és egy 24 kilogrammos 

őzsutát. Az egyiket elszállították a kilövés helyéről, a másikat a közelben lévő út 

széléhez vitték. Valaki észrevette a két férfit, ezért a vádlottak hátrahagyták a 22 

kilogrammos őzet és elhagyták a helyszínt. Nagyjából 2 kilométerrel arrébb a másik 

őzsutát egy zsákba tették, és a fegyverrel, lőszerekkel együtt elrejtették. B.L. és B.Á. 

vissza akart menni a hátrahagyott őzért is, de a mezőőrök feltartóztatták őket és 

értesítették a rendőrséget. A két vádlott soha nem rendelkezett fegyvertartási 

engedéllyel, és nem volt vadászati jogosultságuk sem. A vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló FVM rendelet szerint az őzsuta 

vadászati értéke 100 ezer forint. 

 

A bíróság a büntetés kiszabásakor súlyosító körülményként értékelte elsőrendű 

vádlott vonatkozásában, hogy többszörös visszaesői minőséget meghaladó 

büntetett előéletű, másodrendű vádlott pedig korábban volt büntetve, mindkettőjük 

esetében továbbá azt, hogy a bűncselekmények többszörös halmazatáról van szó, a 

vagyonelleni bűncselekmények elszaporodottságát és a társas bűnelkövetési formát. 

Ugyanakkor enyhítő körülményként vette figyelembe a vádlottak beismerő 

vallomását, a bűncselekmény részben kísérleti szakban maradt, valamint az 

időmúlást. 

 

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 



 


