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K. I.-né 
Emberölés bűntette 

2020.02.17. 09:00 

Az ügy lényege: 

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

szemben különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására állapotánál fogva 

korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt 

vádat az ügyészség. A nő 2018 októberében két piszkavassal és három késsel 

mintegy 40 sérülést okozott a férjének, akit utána magára hagyott a házuk hideg 

előterében. 

A vádirat szerint a 64 éves nő és a 70 éves mozgásában korlátozott párja egy 

balmazújvárosi családi házban éltek. A vádlott az elmúlt években rendszeresen 

alkoholt ivott, a sértettel – akinek egy megbetegedést követően mindennapi 

életvitele, kommunikációja megnehezedett - naponta vitába keveredett. A nő egyre 

nehezebben viselte a megterhelő családi életet, így többször előfordult, hogy 

jelentős mennyiségű alkoholt ivott, amire sok pénzt fordított, a kevés nyugdíjukból 

pedig nehezen tudtak megélni. A házastársak között napi rendszerességűvé váltak a 

veszekedések, kiabálások, aminek a szomszédok is rendszeresen fültanúi voltak. 

A vádlott 2018. október 7-én alkalmi munkából tért haza ittas állapotban. A nő 

meglátta, hogy az otthon tartózkodó férje is ivott. A sértett kérdőre vonta a 

feleségét, hogy hol volt, elkezdtek vitatkozni, majd dulakodni a ház előszobájában. A 

férfi elesett, mire a feldühödött asszony felkapott két piszkavasat, amelyekkel 

ütlegelni kezdte a sértettet, akit össze is szurkált. A vádlott ezután felkapott három 

kést, és több helyen megszurkálta magatehetetlen férjét.  

Észlelve, hogy a sértett mozdulatlan, a nő beakasztotta a piszkavasakat férje 

ruhájába, hogy megpróbálja őt behúzni a ház belsejében lévő szobába, azonban a 

magatehetetlen testet nem tudta megmozdítani, így a férfi egész éjszaka a fűtetlen 

ház előszobájának padlóján feküdt, reggelre pedig a kihűlés miatt meghalt. A nő 

másnap reggel átment a szomszédba és az ismerősét megkérte, hogy hívja a 

rendőrséget, mert a férje vérbe fagyva fekszik. A vádirat szerint a vádlott bántalmazó 

magatartása eredményeként a sértetten mintegy 40 külsérelmi nyommal járó sérülés 

keletkezett. A nő a kezébe vett eszközökkel durva és kitartó bántalmazása során 

rendkívüli fájdalmat és szenvedést okozott az áldozatnak. 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség indítványában fegyházbüntetést és közügyektől 

eltiltást kért a letartóztatásban lévő vádlottra. 

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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 Személyi szabadság 
megsértése és más 
bűncselekmények 

2020.02.17. 09:30 

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Hajdúszoboszlói Járásbíróság annak a három fiatalkorú 

vádlottnak az ügyében, akik bántalmaztak és megaláztak egy fiatal lányt, majd 

később megvertek egy idős férfit. Az ügyészség személyi szabadság megsértésének 

bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellenük.  

A vád szerint a 15 és 17 éves vádlottak 2019. február 25. napján 19 óra körül ittas 

állapotban Nádudvaron, a buszvégállomáson tartózkodtak, amikor észrevették, hogy 

ismerősük, a sértett barátnőjével a közeli játszótéren egy hintában ül. A fiatal lányok 

egy korábbi nézeteltérés miatt rátámadtak a sértettre, akit többször megütötték a 

fején és megrúgták a lábát. A támadók a sértettet trágár szavakkal illették és 

felszólították arra, hogy mindkettőjük cipőjét puszilja meg. A vérző orrú lányt, akit 

kutyának neveztek, önmagát megalázó kijelentések megtételére kényszerítették. A 

sértett a bántalmazás során el akart menni a helyszínről, azonban a vádlottak azzal 

fenyegették, hogy ha el mer menni, akkor még jobban megverik. Tettüket a 

vádlottak mindvégig mobiltelefonnal rögzítették, később pedig a felvételt az 

internetre is feltöltötték. A sértett segélykérését egy járókelő észrevette és telefonon 

értesítette a rendőrséget, közben a két vádlott a helyszínről távozott. 

A 15 éves vádlott 2019. augusztus végén ismerőseivel az egyik nádudvari általános 

iskola udvarán tartózkodott. Az utcán elhaladt mellettük egy erősen ittas állapotban 

lévő 65 éves férfi, aki a kerékpárját tolta. A fiatalabb vádlott odament és belekötött a 

sértettbe, kiabált és szitkozódott, majd az arcán megütötte. A bűncselekmény 

közben a társaságában lévő fiatalkorú fiú mindvégig biztatta. Az ütéstől a földre 

esett férfit a lány kétszer megrúgta, a fejre mért rúgás miatt a sértett az eszméletét is 

elveszítette. A lány olyan erővel rúgta meg a sértettet, hogy a cipője elszakadt. A 

helyszínen tartózkodó ismerősük mobiltelefonjával rögzítette a bántalmazást, majd 

azt egy ismeretlen személy feltöltötte az internetre. 

A vádirat szerint a bántalmazott lánynak nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos 

sérülései keletkeztek, míg az idős férfi látható sérülést nem szenvedett. A sértetteket 

ért erőbehatás nagyságára és a sérült testtájékra figyelemmel a vádlottak szándéka 

súlyosabb, nyolc napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult. 

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 Járásbíróság – Fszt./32-es tárgyaló 
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M. F. Maradandó 
fogyatékosságot, 
tömegszerencsétlenséget 
eredményező közúti 
baleset gondatlan 
okozásának vétsége 

2020.02.19. 08:30 

Az ügy lényege: 

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

szemben maradandó fogyatékosságot, tömegszerencsétlenséget eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. A 

vádirat szerint a vádlott 2018. június 6-án 17 óra 20 perc körül az 1-es járatszámú 

villamossal közlekedett Debrecenben, a Kálvin tér felől a Miklós utca irányába. A 

szerelvény a Piac – Széchenyi – Kossuth utcák kereszteződése előtti megállóhelyen 17 

óra 22 perckor megállt. Az utasok le- és felszállását követően a vádlott a villamossal 

17 óra 23 perckor úgy indult el és hajtott a kereszteződésbe, hogy ekkor a részére 

kihelyezett, a villamosközlekedés forgalmát irányító lámpa tiltó jelzést mutatott. A 

villamos sofőr a szerelvénnyel közel 20 kilométer/óra sebességre gyorsult, és az 

útkereszteződésbe behaladva a szabálytalan elindulása és a nagyfokú 

figyelmetlensége folytán nem biztosított elhaladási elsőbbséget a neki jobbról érkező 

egyik helyi járatú autóbusznak. A villamos emiatt fékezés nélkül, haladási 

sebességével nekiütközött az autóbusz bal oldali részének. Az ütközést követően a 

villamos kisiklott, majd 5 métert gurult és megállt, miközben az autóbusz hátsó része 

sodródni kezdett, áttért az ellentétes irányú autóbusz forgalmi sávba, ahol az intenzív 

fékezést követően az ütközési ponttól számítva közel 69 méter távolságban állt meg. 

A vádirat szerint a vádlott 12 másodperccel korábban indult el a megállóhelyről, mint 

ahogyan azt részére a fényjelző készülék lehetővé tette volna. A balesettel érintett 

járműveken több utas tartózkodott, többségük az üléseken foglalt helyet. A 

villamoson és az autóbuszon utazók közül az ütközéstől 11 személy sérült meg, 

közülük négyen 8 napon túl gyógyuló, míg további hét utas 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. Az autóbuszon utazó 67 éves nő 8 napon túl gyógyuló 

sérülése maradandó fogyatékosság hátrahagyásával gyógyult. 

Megjegyzés:  

Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik úgy perbeszédek és 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 

 


