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Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást tart a Debreceni Törvényszék annak a férfinak az ügyében, akivel szemben 

fegyveresen elkövetett emberrablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat 

az ügyészség. A vádlott viszonzatlan érzelmei miatt rendszeresen zaklatta, zsarolta a 

sértettet, akinek a férjét elrabolta és egy erdőben kikötözte egy fához. 

A vádirat szerint a sértett házastársak között a kapcsolat még 2015. év végén megromlott, 

ezért külön költöztek. A nő az egyik ismerőse zsákai házába költözött és a különélése 

során megismerkedett a szintén Zsákán élő vádlottal, aki többször segítségére volt a 

nőnek a mindennapi életvitelében. A férfi szorosabb kapcsolatot akart kialakítani a nővel, 

de ő ezt elutasította. A vádlott 2018-ban a visszautasítás miatt meg akarta büntetni a 

sértettet. Amikor Zsákán 2018. május 18-án az utcán összetalálkoztak, a férfi megállította 

a nőt és felszólította arra, hogy adjon át neki 1 millió forintot, mert annyival tartozik neki. 

A vádlott elővett egy gáz-riasztó pisztolyt, amelynek hatására a megfélemlített nő írásban 

elismerte a vádlott felé fennálló tartozását. 

A nő és a férje időközben kibékültek és újra össze is költöztek. Erről a vádlott is tudomást 

szerzett, majd a sértett férfit 2018. június 20-án autójával kivitte a Berettyó folyó melletti 

erdős területen lévő földútra, ahol gáz-riasztó pisztollyal arra kényszerítette a férfit, hogy 

telefonon híja oda a feleségét és a jelenlétében írjon egy újabb nyilatkozatot a 

tartozásáról. A vádlott azt mondta, hogy csak ezután fogja őket szabadon engedni. A férfi 

félelmében ennek eleget tett, majd a vádlott a sértettet az erdőben egy fához bilincselte, 

kezeit, lábait egy dróttal összekötözte, szájába pedig ruhát tömött. Ezt követően a vádlott 

kocsival elment a nőért, akit kicsalt a lakásából, majd fegyverrel őt is az autóba 

kényszerítette.   

A vád szerint a megkötözött férfinak kis idő múlva sikerült magát kiszabadítania, majd 

amikor meglátta, hogy a vádlott megjön az asszonnyal, akkor rátámadt  a férfira és 

kölcsönösen bántalmazták egymást. A nő ekkor magához vette a vádlott fegyvereit 

tartalmazó táskát, majd abból elővett egy sörétes puskát és a lőszer eltávolítása után 

azzal fékezte meg a vádlottat, így el tudtak menekülni a helyszínről. A vád lott rövid idő 

elteltével telefonon tovább zaklatta a sértetteket, napi rendszerességgel több szöveges 

üzenetet küldött a mobiltelefonjaikra. 

A jelenleg bűnügyi felügyelet és távoltartás hatálya alatt álló vádlott az ügyészség 

fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést és közügyektől eltiltás 

mellékbüntetés kiszabását indítványozta. 

 

Megjegyzés:  

 

Ítélethirdetés. 

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

személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.  



Ennek figyelembevételével 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@birosag.hu -n.  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 
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Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást tart a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben 

előre kitervelten elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmények miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a polgári férfi és élettársa anyagi gondokkal küzdöttek, ezért 2017. 

szeptember 18-át követően közösen úgy döntöttek, hogy pénzszerzés érdekében a nő 

szexuális szolgálatást fog nyújtani férfiaknak. A partnerek egy részét a  nő egy közösségi 

oldalon kereste úgy, hogy hirdetést adott fel, míg a másik részét a vádlott szerezte. 

Többször a férfi közölte a sértettel, hogy kihez és hova kell mennie, de volt olyan is, hogy 

személyesen vitte el. A szexuális szolgáltatás után kapott pénzből a sértettnek egy 

bizonyos összeget át kellett adnia a vádlottnak. Volt olyan alkalom, hogy a nő ezt 

megtagadta, olyankor a férfi megverte őt. Előfordult, hogy a vádlott által beszervezett 

személlyel nem akart találkozni, ekkor a vádlott veréssel kényszerítette élettársát a nemi 

kapcsolatra. A vádlott egy gyerekkori ismerősének is ajánlotta a nőt 2019 márciusában. 

Két alkalommal össze is hozta a találkozót, amely során a nő és a férfi között kölcsönös 

szimpátia alakult ki. A férfi meg is sajnálta a nőt és azt kihasználva, hogy a vádlott 2019 

májusában Budapestre ment dolgozni, a nőt és annak gyermekét odaköltöztette a 

házába. A vádlott miután tudomást szerzett a költözésről elkezdte fenyegetni 

mindkettőjüket. Az egyre gyakoribb fenyegetések során a vádlott azt hangoztatta, hogy a 

gyerekkori ismerősét megöli, a közösségi oldalra is kiírta, hogy „augusztus18 -án 

meghalsz”- fogalmaz a vád. 
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Az egyik alkalommal 2019. augusztus 2-án 18 óra 30 perc körül a vádlott Polgáron, egy 

ismerősével cigarettázott egy ház udvarán, amikor meglátta volt élettársát, aki 

egykerékpáron közlekedett. A férfi az ismerőse biciklijével a sértett után hajtott, majd az 

egyik kereszteződésben utolérte, megragadta a haját és hátra rántotta. A férfi ezután a 

nőt ököllel bántalmazta, aminek az vetetett véget, hogy az egyik lakóház udvaráról egy 

nő rászólt a vádlottra, hogy hagyja abba a sértett bántalmazását. A vádlott nem akarta 

elengedni a sértettet, de amikor meglátta a kiérkező rendőröket, elmenekült a 

helyszínről. A sértett könnyű sérüléseket szenvedett, azonban figyelemmel a bántalmazás 

módjára, a sérült testtájékokra, megállapítható, hogy a vádlott szándéka súlyosabb, 8 

napon túl gyógyuló sérülés okozására irányult. 

A harmadik vádpont szerint 2019. augusztus 19-én 19 óra körül O. Sz. vádlott testvérével 

együtt megjelent a gyerekkori ismerőse lakásánál. Mivel a házban senki nem 

tartózkodott, átmentek egy közelben lakó ismerős nőhöz, akinek az udvarán a vádlott 

ittas és feldúlt állapotban nadrágjából kivett egy 19,9 cm-es pengehosszúságú kést és 

azzal hadonászva azt kiabálta, hogy megöli a férfit, aki elszerette tőle az élettársát.  

A nő ekkor erőteljesen rászólt a vádlottra, aki sírni kezdett és bedobta a kezében lévő 

kést a közelében lévő farakásba, majd miután megnyugodott, megkereste  a kést és azzal 

a szándékkal, hogy megkeresi a férfit, elindult a háza irányába. Vele ment testvére is, aki 

végig próbálta őt nyugtatni. 

Ezen a napon 18 órától Polgáron, a Barankovics téren rendezték meg az úgynevezett 

Újkenyér Ünnepét, amelyen az este folyamán megjelent a vádlott volt élettársa és a férfi 

is a családjával, annak ellenére, hogy előtte a sértettet fia figyelmeztette arra, hogy a 

vádlott a közösségi oldalán fenyegető üzeneteket küldözget neki. Ezt akkor sem a sértett, 

sem a családja nem vette komolyan. A vádlott a rendezvényre tartott, hogy beváltsa 

korábbi fenyegetéseit, ezt pedig élőben videón is közvetítette a közösségi oldalán, ahol 

végig azt hangoztatta, hogy meg fogja ölni a sértettet. A rendezvény helyszínére érve a 

vádlott meglátta a férfit, észrevétlenül hátulról megközelítette, majd előzetes szóváltás 

nélkül a hátára ugrott, amelynek következtében mindketten a földre estek. Dulakodás 

közben O. Sz. a kezében lévő késsel a sértettet a hátán derék -és nyaktájékon megszúrta. 

A sértett további bántalmazását a közelben tartózkodó, a rendezvény biztosítását ellátó 

rendőrök akadályozták meg, akik a férfit a helyszínen elfogták. A sértett olyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítása közben életét vesztette.  

A vádirat szerint a cselekmény elkövetése után a vádlott véréből és vizeletéből a kirendelt 

igazságügyi szakértő új pszichoaktív anyagot és kábítószert mutatott ki.  

 

 

Megjegyzés:  

 

Ítélethirdetés. 

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

személyek közötti 2 méteres védőtávolság betartása kötelező.  

Ennek figyelembevételével 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@birosag.hu -n.  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 
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