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DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG – I/153. 
B.1169/2017. 

 

B.I. Halálos közúti 
baleset gondatlan 
okozásának vétsége 
 

2018.01.22. 10.30 

Az ügy lényege:  
A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint B. Imre 1984 
óta rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel. Az elmúlt két évben 
szabálysértési eljárás nem indult ellene, és a balesetet megelőzően 
buszsofőrként 1 millió kilométert vezetett balesetmentesen. 
A vádlott 2017. április 13-a délután borult időben, nappali fényviszonyok 
mellett, egyenetlen, de száraz úttesten haladt az általa vezetett helyközi 
járatú autóbusszal Debrecen felől Nyíradony irányába. A 471-es számú főút 
Hajdúsámsonon áthaladó szakaszán, az Árpád utcán közlekedett, 65 – 70 
km/h sebességgel. Észlelte, hogy vele szemben feltorlódtak és lassan 
araszolgatnak a járművek, egy gyermek pedig kiszalad elé egy 
tehergépkocsi takarásából. A vádlott, hogy elkerülje a balesetet, erősen 
fékezett, de az autóbusz megközelítőleg 45 km/h sebességgel elütötte a 
gyalogost. A 10 éves kisfiú szabálytalanul, figyelmetlenül lépett ki a jármű 
mögül és nem győződött meg az átkelés veszélytelenségéről – tartalmazza 
a vádirat.  

A sértett olyan súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a Kenézy 
Kórház Traumatológiai osztályán meghalt. A sértett életét - sérülései miatt 
- az időben érkező orvosi segítségnyújtás, az operáció és az intenzív 
terápia ellenére sem lehetett megmenteni. 

Az ügyészség szerint a vádlott megsértette a KRESZ szabályait, hiszen 
lakott területen legfeljebb 50 km/h sebességgel haladhatott volna az 
autóbusszal. Amennyiben a vádlott betartja a sebességet, az általa is 
alkalmazott intenzív fékezéssel elkerülhette volna az ütközést – áll a 
vádiratban. 

Megjegyzés: Tárgyalás – szakértő meghallgatása, amennyiben nem lesz 
bizonyítási indítvány, perbeszéd, ítélet is születhet 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő 
30 748 3847 
Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár30 327 0464 
sajto@debrecenit.birosag.hu 
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 HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI JÁRÁSBÍRÓSÁG  
B.116/2017. 

 

N.I. 
 

Halált okozó, 
foglalkozás körében 
elkövetett gondatlan 
veszélyeztetés 
vétsége 

2018.01.23. 13.00 

Az ügy lényege:  
	
A Hajdúböszörményi Járási Ügyészség vádirata szerint N. István 
mezőgazdasági őstermelőként tevékenykedett. 2016. november 12-én két 
társával, Hajdúböszörményhez közeli tanyáján a szemeskukorica 
berakodásához láttak hozzá. A munkálatokat a vádlott felügyelte és 
irányította. A vádlott a kukoricával megpakolt mezőgazdasági vontatóval és 
a pótkocsival a gazdasági épület mellé állt. A vádlott utasítására - fogalmaz 
a vádirat - elhúzták a pótkocsi oldalán lévő, 15 x 30 centiméteres ajtót, és 
az azon kiömlő kukoricát a nyílás alá helyezett talicskába engedték. A 
talicskákat a két segítő mozgatta, a tolóajtót a vádlott kezelte. Amikor a 
pótkocsiban lévő kukorica már nem folyt ki, N. István megemelte a 
pótkocsi platóját, az oldalfalat azonban nem nyitotta meg, így továbbra is 
csak az elhúzható kis ajtó volt nyitva. A vádlott addig emelte a platót, amíg 
a kukorica újra meg nem indult. Billentés közben azonban a pótkocsi 
platójának dőlésszöge és a rajta felhalmozott szemeskukorica olyan kritikus 
szintet ért el, hogy a takarmány a plató zárt oldalának zuhant. A nagy 
tömegű kukorica akkora erővel csapódott neki az oldalfalnak, hogy a 
pótkocsi megbillent és az oldalára borult. A sértett a jármű közvetlen 
közelében tartózkodott, a pótkocsi maga alá temette. A férfi a helyszínen 
életét vesztette.  
A vádhatóság szerint N. István a munkavédelmi törvény és az ún. 
Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat több pontját is megszegte. A 
munkafolyamatot például úgy kellett volna megválasztania, hogy a 
munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét, biztonságát ne 
veszélyeztesse. N. István a billenő pótkocsit sem az előírások szerint 
kezelte, a billentés megkezdése előtt ugyanis ki kellett volna nyitnia az 
ellenkező oldalfalat rögzítő zárt. A vád szerint N. István mulasztása miatt 
borult fel a pótkocsi és a szabályszegések okozták a sértett halálát. 

Megjegyzés: Tárgyalás – szakértői vélemény ismertetése, amennyiben nem 
lesz bizonyítási indítvány, perbeszéd, ítélet is születhet 
	

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő 
30 748 3847 
Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár 
30 327 0464 
sajto@debrecenit.birosag.hu 
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I. em. 126-os tárgyalóterem 
B.455/2017. K.I. 

 
Különös 
kegyetlenséggel, a 
bűncselekmény 
elhárítására idős 
koránál és 
fogyatékosságánál 
fogva korlátozottan 
képes személy 
sérelmére elkövetett 
emberölés bűntette és 
más bűncselekmény 

2018.01.24. 08:30 

Az ügy lényege:  
A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint a vádlott lakóháza 
2006-ban leégett, így ezt követően hajléktalan életmódot folytatott. A 
bűncselekményt megelőzően mintegy két évvel a férfit az idős, 
mozgásában nehezített sértett fogadta be vámospércsi lakóházába. 
Mindketten hosszabb ideje italozó életmódot folytattak. A vádlott a 
bűncselekmény elkövetését megelőzően, ittas állapotban, előzetes 
szóváltást követően többször is bántalmazta az idős embert, aki a 
sérüléseivel nem fordult orvoshoz. 

A vádirat első vádpontja szerint a két férfi között 2017. január 21. 00 óra 
és 23. 14 óra közötti időben a lakásban szóváltás alakult ki, amely során a 
vádlott felszólította a sértettet, hogy rakjon tüzet a kályhában. A sértett 
erre nem volt hajlandó. K. Imre emiatt felindult állapotba került, a kályha 
közelében lévő baltával a sértettet nagy erővel három alkalommal a fején 
megütötte. Ezután egy faággal folytatta a sértett bántalmazását – többször 
kis-közepes erővel a fején és legalább egy esetben nagy erővel a háta bal 
oldalán ütötte meg. Majd egy fűrésszel ütötte meg a szállásadója fejét 
legalább egy alkalommal. Miután a vádlott felhagyott a bántalmazással, a 
faágat felvágta, azzal begyújtott a kályhába és visszafeküdt aludni anélkül, 
hogy a sértett állapotát megvizsgálta volna. Másnap reggel győződött meg 
arról, hogy a sértett életjeleket nem mutat. A holttestet január 23-án 14 
óra körül a sértetthez látogatóba érkezett két férfi fedezte fel. A sértettnek 
okozott sérülések száma, súlya és jellege alapján a vádlott cselekményét az 
átlagosat lényegesen meghaladó rendkívüli embertelenséggel, brutalitással, 
gátlástalanul, emberi mivoltából kivetkőzve vitte véghez – fogalmaz az 
ügyészség. 

A második vádpont szerint 2017. január 20-án 13 óra körül a vádlott 
megjelent egy vámospércsi boltban, ahol a boltot üzemeltető asszony 
egyedül tartózkodott. K. Imre a pultról levett egy két deciliteres 
szeszesitalt, melyet a nála lévő üres szatyorral együtt letett az 
élelmiszerekkel megrakott állvány melletti hűtőládához. Ezt észlelve az 
asszony az üveget megfogva azt a pénztár mögötti állványon helyezte el. A 
vádlott rövid nézelődést követően a sértetthez lépett, amikor meglátta, 
hogy az általa kiválasztott ital a sértett mögötti állványra került, 
felindulásában a nőt szidalmazva azt állította, hogy a szeszesitalt egy másik 
boltban vásárolta. Az asszony közölte vele, hogy ez nem igaz, látta, amikor 
az italt a polcról levette és felszólította a férfit, hogy hagyja el az üzletet. A 



vádlott a pénztárgép pultja felett átnyúlva megragadta a nő felső ruházatát 
és mintegy két méternyire kirángatta őt a pult mellől. K. Imre a pénztárgép 
mögé lépett, az italt magához vette, betette a szatyorba és távozott az 
üzletből – tartalmazza a vádirat. 

Megjegyzés: 1. tárgyalás 
Információ: Tatár Timea sajtószóvivő 

30 748 3847 
Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár 
30 327 0464 
sajto@debrecenit.birosag.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	


