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Az ügy lényege: 

 

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

szemben jelentős értékre, fegyveresen elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 

A vádirat lényege szerint az anyagi gondokkal küszködő sértett hosszas vívódás után arra 

jutott, hogy az anyagi problémáit illegális módon fogja megoldani. Az egyik edzőtermi 

ismerősét meg is kereste, aki már korábban is „könnyű pénzszerzési lehetőségeket” kínált. A 

vádlott úgy akarta megforgatni a sértett rendelkezésére álló 5-7 millió forintot, hogy abból 

zárjegy nélküli cigarettát vásárol, majd azt értékesíti és így nagy haszonra fog szert tenni. 

A vádlott elhitette a sértettel, hogy segíteni fog neki, valójában azonban azt tervezte, hogy a 

férfi pénzét megszerzi anélkül, hogy zárjegy nélküli cigarettát venne. A vádlott a tervének 

megvalósításába bevont egy ukrán férfit is, aki vállalta, hogy eljátssza az illegális 

cigarettakereskedő szerepét.  

 

Cs. T. a színjátékot úgy építette fel, hogy ő egy látszatközvetítő szerepét játszotta el a sértett 

és az ukrán férfi között, amely során összeismertette a feleket. A személyes találkozó során 

2020. február 4-én a sértettnek meg kellett mutatnia a cigaretta vásárlásra szánt 6 millió 

forintot az ukrán kapcsolatnak. A következő találkozóra 2020. február 7-én 19 óra 30 perc 

körül került sor Debrecenben, a Zelemér utcában. A helyszínt a vádlott adta meg, a sértett 

pedig oda abban a tudatban érkezett meg, hogy a pénzéért cserébe megkapja az ukrán 

férfitól a nagy mennyiségű zárjegy nélküli cigarettát. A vádlott a látszat fenntartása 

érdekében még egy kisbuszt is kibérelt, ami alkalmasnak tűnhetett a cigaretta szállítására, 

ezzel a járművel érkezett a helyszínre az ukrán férfi. Egy másik gépkocsival a közelben 

várakozott Cs. T. is.   

 

A vádlott és társa célja kizárólag a sértett pénzének a megszerzése volt, el is határozták, 

hogy ha kell, akkor ezért erőszakot, fenyegetést is fognak alkalmazni, akár az ukrán férfi tűz- 

és lőfegyvernek minősülő traumatikus (gumilövedékes) lőfegyverét is felhasználják fogalmaz 

a vád. 

Az ukrán férfi a találkozó során beült a sértett gépkocsijába, ahol megkapta az előzetesen 

kialkudott 6 millió forintot tartalmazó sporttáskát. A pénz megszámolását követően a férfi a 

táskát hátra tette, majd kiszállt és úgy tett mintha menne a járművéhez a cigarettáért. Ekkor 

az ukrán férfi megfordult és a magával hozott lőfegyverrel gumilövedékkel a sértettre lőtt, 

ami el is találta a férfi csuklóját. A támadó ezután a pénzt akarata megszerezni a 

gépkocsiból, amit észrevett a sértett, aki a gépkocsi utasterébe lökte az ukrán férfit és a 

fegyvert is el akarta venni tőle. A két férfi dulakodott, amely során az ukrán vádlott ismét 

meglőtte a sértettet. Az újabb lövéstől a férfi megszédült, ezt kihasználta az ukrán férfi, aki 

kiszállt az autóból és tovább tüzelt a sértettre, akit harmadszor is eltalált. A sértett felmérte, 

hogy a fegyveres támadóval szemben esélye sincs, a helyszínről gyorsan távozni akart 

gépkocsijával. Az ukrán férfi eközben a sértett autójának ajtaját feltépte, a pénzt tartalmazó 



táskát magához vette, majd gyalog elmenekült. A sértett megpróbálta támadóját követni, 

azonban a lőtt sebei miatt a tempót nem tudta tartani. A környéken lakók a sértetthez a 

mentőt hívtak, majd a rendőrség megkülönböztető hangjelzését hallva a közelben várakozó 

felbujtó, Cs. T. is elmenekült.  

 

A vád szerint a sértett az eset során nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. 

Figyelemmel arra, hogy az ukrán férfi a sértett fejét célozta, a sértett védekező mozdulata 

miatt azonban a csuklóját érte a lövés.  Ezen mozdulat hiányában a fejet érő találat esetén 

fennállt volna az életveszélyes, esetleges halálos eredmény bekövetkezésének reális 

lehetősége. 

 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés. 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, a 

személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása és a kihelyezett kézfertőtlenítő 

használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok maradéktalan betartását! 

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 

2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek 

egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembe vételével az eljáró tanács 

elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy 

a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a 

járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi 

szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a 

sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat előzetesen 

regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál. A 

részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig 

szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@debrecenit.birosag.hu -n vagy a 30/748-3847 

telefonszámon.  A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az 

épületbe nem léphet be! 

 

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 

 

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 

 

 

 


