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II.r. L. T. 

+1fő fk. 

Emberölés bűntette 
2020.03.02. 09:00 

Az ügy lényege: 

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

akikkel szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a 

bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint 2019. július 25-én 23 óra körül a három vádlott együtt italozott 

Pocsajon. Amikor már mindent megittak, felvetődött bennük, hogy az előző este 

megbeszélt bűncselekményt véghez kellene vinni. Az akkor 17 éves harmadrendű 

fiatalkorú fiú mondta ugyanis az első- és másodrendű vádlottnak, hogy látott a 

településen egy idős nőt, aki aranygyűrűt viselt az ujján. A fiú elmondta, hogy be 

kellene menni a nő házába, ahol szét kellene nézni, hátha az ékszeren kívül mást is 

találnak. A nő nevét nem tudták csak annyit, hogy már elmúlt 90 éves, így azt 

gondolták, hogy könnyű dolguk lesz a betörés során. A vád szerint már éjfél elmúlt 

amikor odaértek a sértett házához. A vádlottak a fejükre maszkot húztak, majd a 

kerítésen beugrottak. Az udvaron észrevették, hogy az egyik szobában a televízió 

fénye világít, ezért várakozni kezdtek, majd a ház hátsó részéhez lopakodtak, ahol a 

leengedett redőnyt kézzel felnyomták és bemásztak alatta. Odabent minden 

helyiségben szétnéztek, de nem találtak sem pénzt, sem aranyat, ezért kimentek az 

udvarra, ahol azt beszélték, hogy mit csináljanak. Mindhárman úgy döntöttek, hogy 

visszamennek a házba, bemennek abba a szobába is, ahol a sértett tartózkodik és 

elhozzák azt a gyűrűt, amit a harmadrendű vádlott korábban látott. A sértett azonban 

a zajra felkelt és sikítva közelített a vádlottak felé. Ekkor a fiatalkorú fiú ököllel a fején 

megütötte az idős nőt, aki ettől a földre esett. Az elsőrendű 30 éves B. Gy. a villanyt 

ezután felkapcsolta a szobában, majd a másodrendű 25 éves L. T.-vel közösen 

átkutatták a szekrényeket, közben fiatalkorú társuk a sértettet rugdosta és pénzt 

követelt tőle. A fiú aztán talált egy pénztárcát, benne 1500 forinttal, valamint 

megfogta a sértett kezét és az ujjáról lehúzott két darab aranygyűrűt. A vádlottak 

mást nem találtak, így el akartak menni, de észrevették, hogy a sértett még életben 

van, ezért B. Gy. és a fiatalkorú visszalépett és tovább bántalmazták az idős nőt, ahol 

csak érték, végül a fiatalkorú még a nő nyakára is rálépett, majd mindhárman 

elhagyták az ingatlant – fogalmaz a vád.  A 94 éves asszony még tudta értesíteni az 

egyik rokonát az esetről. A sértettet a mentők kórházba vitték, ahol azonban a 

szakszerű ellátás ellenére meghalt. A vád szerint az elszenvedett sérülések és a halál 

között közvetett ok-okozati összefüggés állapítható meg, a bántalmazás nélkül a 

sértett halála az adott időpontban nem következett volna be.  

Az ügyészség a két felnőttkorú vádlottal szemben életfogytig tartó szabadságvesztés 



büntetést, míg a kamasszal szemben 14 év fiatalkorúak börtönében végrehajtandó 

szabadságvesztést indítványozott, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő 

vallomást tesznek. Ebben az esetben az elsőrendű vádlott legkorábban 30 év múlva, 

míg a másodrendű vádlott 25 év múlva bocsátható feltételes szabadságra. 

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 

 

2020.03.02. 
 

Berettyóújfalui Járásbíróság – 1-es tárgyaló 

B. 214/2018 

 

 

 

 

 

C. N. Jármű önkényes 
elvételének bűntette 
és más 
bűncselekmény 

2020.03.02. 13:30 

Az ügy lényege: 

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

szemben jármű önkényes elvételének bűntette és ittas állapotban elkövetett 

járművezetés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a férfi 2018 májusától juhászként dolgozott a sértett 

alkalmazásában Berettyóújfalu közelében egy tanyán. Az ottani munkavégzéshez a 

sértett a tanyán tartott egy traktort, melyet a vádlott azonban nem vezethetett 

volna, mivel vezetői engedéllyel nem rendelkezett. A vádlott 2018. május 27-én, a 

nap folyamán nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd 13 óra 30 perc körül 

– a sértett tudta és beleegyezése nélkül – elvette a traktor indítókulcsát és a járművel 

a tanyáról Berettyóújfaluba indult, hogy az egyik áruházban sört vegyen magának. 

Az áruház parkolójában a rendőrök igazoltatták a vádlottat, a vele szemben 

alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A helyszínen intézkedő 

rendőrök megállapították, hogy az erősen ittas férfi nem rendelkezik járművezetői 

engedéllyel. Az általa megvalósított engedély nélküli vezetés szabálysértés 

elkövetése miatt a rendőrség őt 90.000 forint pénzbírsággal sújtotta, és 4 hónapra 

eltiltotta a közúti járművezetéstől – fogalmaz a vád. 

Az előző tárgyalási napon az ügyet azért nem lehetett befejezni, mert az elmaradt, 

mivel a vádlott másfél órával később, érdemi kommunikációra alkalmatlan 

állapotban jelent meg a bíróság épületében. 

 

Megjegyzés:  

Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik, úgy perbeszéd 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 
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Debreceni Járásbíróság – Fszt./32-es tárgyaló 

B. 822/2019 

 

 

 

 

 

I.r. K. I. 

II.r. Cs. L. 
Költségvetési csalás 
bűntette és más 
bűncselekmény 

2020.03.04. 08:30 

Az ügy lényege: 

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

akikkel szemben folytatólagosan elkövetett nagyobb vagyoni hátrányt okozó, 

költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

Az elsőrendű vádlott a 2010. évi önkormányzati választások során először lett 

Álmosd főállású polgármestere, majd 2014-ben megtartott önkormányzati 

választásokat követően újra megválasztották. Ezen tisztségét a Debreceni 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. június 1-jén meghozott ítéletével, - mely 

a Debreceni Törvényszéken 2017. október 12-én jogerőre emelkedett – 

megszüntette. A másodrendű vádlott 2015. július 1-jétől volt Álmosd Község 

főállású jegyzője.  

A vádirat szerint 2014. és 2015. évben a polgármester K. I. utasította az 

önkormányzat hivatalának egyik dolgozóját, hogy készpénzfelvételi utalványt 

állítson ki a részére. Ennek birtokában a vádlott az önkormányzati bankszámláról a 

rajta szereplő összeget a pénzintézetben felvette, azt azonban a házipénztárba már 

elmulasztotta befizetni, az kizárólag csak „papíron” bevételezte, majd vásárlás előleg 

címén kiadásként könyvelte le. K. I. 2015-ben az általa felvett előleggel többszöri 

felszólítást követően csak 2016 januárjában számolt el és olyan rendezvényekhez 

kapcsolódó számlákat, promóciós anyagokat csatolt be, amelyeket valójában 

Álmosdon meg sem rendeztek. Ugyan ez volt a helyzet a 2012. évi, a 2013. évi és a 

2014. évi rendezvényszámlákkal és okiratokkal kapcsolatban. A „megtartott” 

rendezvényekről és a felhasznált forrásokról a képviselő-testületet a polgármester 

nem tájékoztatta, ezáltal megsértette a vagyonkezelés irányadó szabályait. Az 

adatok szerint a számlákat, amelyek élelmiszer vásárlásokról szóltak, egyébként egy 

egyéni vállalkozó állította ki, aki gazdasági kapcsolatban volt az önkormányzattal. Az 

ügyészség szerint az akkori polgármester úgy próbálta azt a látszatot kelteni, hogy a 

rendezvények megvalósultak, hogy a pénzügyi elszámoláshoz kapcsolódó 

számlákon kívül egy önkormányzati dolgozót arra utasított, hogy utólagosan 

készítsen plakátokat a hivatali számtógépén a rendezvényekről. 

Egy másik vádpont szerint K. I. kezdeményezésére 2015. december 21-én a 

másodrendű vádlott utasította a hivatal kifizetést ellátó köztisztviselőjét, hogy 

polgármesteri jutalom címén az elsőrendű vádlott részére bruttó 448.726 forint 

kerüljön kifizetésre. Ezt az utasítást írásba adta és kézjegyével ellátta. A polgármester 

számlájára képviselő-testületi határozat nélkül a nettó összeg át lett utalva, azonban 

a kifizetés jogszerűtlen volt, a másodrendű Cs. L.-nek sem jogszabályi, sem belső 



szabályzati felhatalmazása nem volt, hogy ilyen utasítást adjon. 

Az elsőrendű vádlott 2015-ben a képviselő-testület, illetve az önkormányzat előzetes 

vagy akár utólagos jóváhagyása nélkül több háztartási eszközt, köztük egy konyhai 

robotgépet, gőzölős vasalót, továbbá egy LCD televíziót, egy Blu-Ray lejátszót és 

még egy forróvíztárolót is vett önkormányzati pénzen. A közel 370.000 forint értékű 

tárgyi eszközöket be sem mutatta, azok leltárba vétele kizárólag a számlák alapján 

történt, a nyilvántartásuk lapjának megjegyzés rovatába csak annyi szerepelt, hogy a 

polgármester személyes használatában. 

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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M. Á. 
Emberölés bűntette 
és más 
bűncselekmény 

2020.03.04. 09:00 

Az ügy lényege: 

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

szemben különös kegyetlenséggel, több ember sérelmére elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a férfi és a felesége éveken keresztül kiegyensúlyozott kapcsolatban 

élt a Hajdú-Bihar megyében található házukban. A bűncselekmény napja, azaz 2018. 

október 8. előtti közel négy évben folyamatosan hűtlenséggel vádolta feleségét és 

ez az érzés szinte beteges szintre felerősödött benne. A férfi a feleségével még 

poligráfos vizsgálatot is csináltatott Budapesten, amely megállapította, hogy nem 

kérdőjelezhető meg a nőnek a férje iránti hűsége. 

A férfi indulata ennek ellenére az évek során fokozódott és már nemcsak szóban, 

hanem tettleg is bántalmazta feleségét, akit számtalanszor megütött, megvert. A nő 

sérüléseket is szenvedett, azonban orvoshoz egy eset kivételével nem ment. Egy 

ideig a családtagjainak azt mondta, hogy elesett vagy beütötte magát, majd egy idő 

után már beszámolt a gyermekeinek az őt ért bántalmazásokról. A férfi 2016 

novemberében egy nyújtófával testszerte bántalmazta feleségét, amely miatt 

büntetőeljárás is indult ellene, a Berettyóújfalui Járásbíróság pedig súlyos testi sértés 

bűntettének kísérlete miatt jogerősen is elítélte.   

A vád szerint 2018 májusában a sértett és a vádlott között vita és veszekedés alakult 

ki a féltékenység miatt. A férfi bántalmazni akarta a nőt, azonban az akkor 

ugyancsak otthon tartózkodó egyik fiúk közéjük állt. Az asszony átszaladt a közelben 

lakó fiához, akinek elmondta a történteket. A vádlott rövid idő elteltével 

személygépkocsival a fia házához ment, magával vitt egy hosszú tőrkést, amivel 



hasba akarta szúrni az anyját védelmező fiát, aki el tudott lépni, így a szúrást 

elkerülte. A fiú ekkor apja mögé került és két kézzel átfogta a mellkasát, majd az 

egyik testvére is odaszaladt és neki sikerült kicsavarnia a vádlott kezéből a tőrt. 

Miután a fogásból elengedték a vádlottat, ő tovább szidalmazta a fiait és megöléssel 

fenyegette őket. Pár perc múlva a férfi már nyugodt hangnemben kérte vissza a 

tőrkést, amit fia megkeresett, majd átadta apjának, aki azt a tokba visszatette, beült 

az autójába és elhajtott. 

A harmadik vádpont szerint 2018. október 8-án a férfi és felesége otthon 

tartózkodtak, a nő ebédet főzött a ház teraszán, az asztalon ezért több kés is volt. A 

vádlott a feleségével ismét vitatkozni kezdett, a férfi egyre agresszívabb állapotba 

került, majd az asztalról felkapott egy 20 centiméter pengehosszúságú kést és azzal 

a vele szemben álló sértettet szurkálni kezdte. Az első szúrások a sértett mellkasát 

érték, valamint a nő kezét, amit védekezésül maga elé tartott. A vádlott ezután a 

földön fekvő nőt nagy erővel még további 35 alkalommal testszerte, aki a helyszínen 

elvérzett és perceken belül meghalt.  

Az ügyészség a letartóztatásban lévő vádlottal szemben életfogytig tartó 

szabadságvesztés büntetést és közügyektől eltiltás mellékbüntetés kiszabását 

indítványozta.  

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 

 

 

 

 


