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B. 274/2018. 

 

H.G. Kettőnél több ember 

halálát eredményező 

közúti baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2018.06.25. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint H.G. 2003-ban szerzett 

jogosítványt, az elmúlt két évben szabálysértési eljárás nem indult ellene és 14 év 

alatt 700 – 800 ezer kilométert vezetett balesetmentesen. A balesetben érintett 

járművel 15 ezer kilométert közlekedett. 

A vádlott 2017. október 3-án, este 10 óra után borult időben, éjszakai fényviszonyok 

mellett közlekedett Bocskaikert felől Debrecen irányába, a 4-es számú főút 

Debrecent elkerülő szakaszán, a 354-es számú úton. Az elkerülőn közvilágítás nem 

volt, a vádlott nedves, töredezett, hullámos felületű úttesten, gyér forgalomban 

haladt.  

Az elkerülő kétirányú, osztatlan út, egy-egy 3,6 méter széles forgalmi sávval.  

Az autó 110 – 120 km/h sebességgel haladt Bocskaikert és Debrecen – Józsa között, 

amikor a vádlott „nagyfokú figyelmetlensége” folytán áttért a szemközti sávba és 

frontálisan ütközött egy Bocskaikert irányába, szabályosan közlekedő 

személygépkocsiba.  

Az ütközés következtében a vétlen autó 20 éves vezetője, valamint a hátul ülő 23 és 

41 éves utasai a helyszínen életüket vesztették. Sérüléseik olyan súlyosak voltak, 

hogy életük megmentésére reális esély sem volt – írja a vád. A vétlen autó másik két 

utasa életveszélyes, a vádlott 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

Mindkét autóban a sofőrök és az utasok is becsatolt biztonsági övvel utaztak. 

H.G. megszegte a KRESZ közlekedési szabályait, amely kimondja: az előzés és a 

kikerülés kivételével a gépjárművel a menetirány szerinti jobb oldalon, az út és a 

forgalmi viszonyok szerint jobbra tartva kell közlekedni – tartalmazza a vádirat. 

A vádlott jogosítványát gyanúsítotti kihallgatása során elvették, a járási hivatal pedig 

azóta a büntetőeljárás jogerős befejezéséig az okmányt bevonta. 

Megjegyzés:  

1.tárgyalás 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 
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DEBRECENI TÖRVÉNYSZÉK – I/126. 



B. 573/2017. 

 

M.N. 

 

Államhatár átlépéséhez 

vagyoni haszonszerzés 

végett, több személynek 

segítséget nyújtva 

elkövetett 

embercsempészés 

bűntette, több ember 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete 

2018.06.26. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség vádirata szerint M.N. iraki származású, holland 

állampolgár 2016. decemberében vett bérbe egy áruszállító kisbuszt Hollandiában. 

A bérlést követően ismerősével Magyarországon át Romániába utaztak, a vádlott 

autójával és a busszal. Miután Csanádpalotánál átlépték a határt, M.N. a déli szerb-

román határhoz ment, ahol a vádirat szerint több határsértőt szállított be a 

kisbuszba. Ők kb. 5 nappal korábban Belgrádból indultak el és afgán 

embercsempészek irányításával érkeztek a szerb-román határig, a határon át pedig 

gyalog, ismeretlenek kísérték át őket – írja a vád.  

Az ügyészség szerint M.N. a busszal Románia területén Körösszegapáti vonaláig 

szállította a migránsokat, akik aztán Magyarországra ismeretlen embercsempészek 

segítségével gyalog jöttek át. M.N. eközben az üres busszal Ártándnál lépett be az 

országba. 2016. december 16-án reggel 7 óra körül Körösszegapáti felől 

Biharkeresztes irányába tartott, a megbeszélt találkozóhely felé. Körösszegapáti 

külterületén állt meg, majd a 36 fősre duzzadt csoport tagjai beszálltak a kisbuszba. 

35-en fértek be a raktérbe, egy ember az utasfülkében foglalt helyet. Az úticél 

Németország volt. Az eseményeket egy arra közlekedő autóbusz sofőrje és utasa 

észlelte, akik azonnal hívták a rendőrséget. A rendőrök alig 10 kilométerrel arrébb 

meg is állították a járművet, kinyitották a kisbusz oldalsó ajtaját, és rátaláltak a 36 

külföldire. A járőrök azt észlelték, hogy embertelen körülmények között, szorosan 

egymás mellett álltak, az ajtó kinyitásakor szinte kizuhantak a zárt raktérből – 

fogalmaz a vádirat -, szemmel láthatóan valamennyien rosszul voltak, hányingerre, 

fejfájásra panaszkodtak. A vádlottat előállították, a 31 iraki, 4 szír és egy iráni 

állampolgár ellen idegenrendészeti eljárás indult, majd az illegális határátlépőket 

visszatoloncolták Romániába. 

A vádirat szerint a rakodótér levegőutánpótlására alul 4 db, ún. rácsozott 

szellőzőkopoltyú volt kialakítva, levegőbefúvásra alkalmas vezetékrendszer azonban 

nem állt rendelkezésre. A rakodóteret a vezetőtértől elválasztó falon más szellőzési 

lehetőség nem volt, az ajtók pedig jól zártak, így kívülről sem juthatott levegő a 

raktérbe. A rakodótérben álló 35 ember vetületi felülete 59.675 cm2-t tett ki, 

miközben a rakodótér alapterülete alig haladta meg az 58.000 cm2-t. Az emberek 

olyan szorosan álltak egymás mellett, hogy az alulról esetlegesen bejutó minimális 

levegő áramlását lezárták. A vádirat ír arról is, hogy miközben 35 embernek 

percenként 210 – 280 liter levegőre van szüksége, addig összesen 1100 – 1800 liter 

levegő állt rendelkezésre. A raktérben lévő levegőt tehát a bent tartózkodók 3,8 – 

7,8 perc alatt használhatták el. Az oxigén mennyisége folyamatosan csökkent, a 

kilélegzett széndioxid mennyisége folyamatosan nőtt, mely rövid időn belül 



oxigénhiányos állapotot idézett elő. Az, hogy az illegális határátlépők nem fulladtak 

meg, csak a véletlenen múlott – írja az ügyészség.  

A vádhatóság szerint a vádlottnak tisztában kellett lennie azzal, hogy a raktérben 

szállított emberek fulladásos halálának reális esélye van, de közömbös maradt 

eziránt. 

 

Megjegyzés:  

Bizonyítási eljárás folytatása: tanúkihallgatások 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 
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DEBRECENI JÁRÁSBÍRÓSÁG – fszt. 15. 

B. 1457/2017. 

 

I.r. B.L. 

II.r. R.J. 

 

A bűncselekmény 

elhárítására idős 

koránál, 

fogyatékosságánál 

fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére 

elkövetett rablás és más 

bűncselekmények 

2018.06.26. 08.30 

Az ügy lényege:  

 

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint B. L. 2017. április 15-én, 

valamivel éjfél után jelent meg a Thomas Mann utcai Nyugdíjasok házánál, 

Debrecenben. Átmászott a kerítésen, majd a nyitva hagyott bejárati ajtón át bement 

az épületbe. Az egyik emeleti garzon rácsos biztonsági ajtajában benne volt belülről 

a kulcs, a bejárati ajtó pedig be sem volt zárva, az elsőrendű vádlott így jutott be a 

lakásba. A konyhában magához vette az ott lakó néni mobiltelefonját, majd a 

nappaliba ment át. Az idős lakó azonban az üvegajtón keresztül észlelte a 

betolakodót és hangosan felkiáltott, így B. L. elmenekült.  

Bő három héttel később, újra az éjszaka közepén, az elsőrendű vádlott visszatért az 

otthonba. Az egyik földszinti garzon nem volt kulcsra zárva, így jutott be egy 95 éves 

nénihez. Az asszony aludt, de felébredt a kutatás zajára és számon kérte a vádlottat. 

B. L. mindenképpen meg akarta szerezni az értékeit, de tartott attól, hogy az asszony 

segítséget hív, ezért párnát nyomott az arcába. A sértett kérte, hogy ne bántsa, 

inkább hajlandó átadni mindent. A vádlott magához vette az ágyon talált pénztárcák 

tartalmát, aztán a sértett ujján lévő gyűrűket szemelte ki. Az idős néni lehúzta 4 

gyűrűjét és odaadta. B. L. összesen 112 ezer forinttal és 88 ezer forint értékű ékszerrel 

távozott. 

2017. május 26-án hajnalban R. J.-vel együtt jelentek meg újra a Nyugdíjasok 

házánál. Készültek is, vittek magukkal egy-egy pár szövetkesztyűt és egy-egy, 

arcukat eltakaró sapkát is. Az udvarról kilesték, hogy a 84 éves férj és felesége már 



ágyban vannak. Felfeszítették a lépcsőház bejáratát, felvették a kesztyűt és a sapkát, 

majd benyomták a lakás bejárati ajtaját. A garzonba lépve B. L. azonnal pénze és 

ékszerei átadását követelte az asszonytól, és hogy ennek nyomatékot adjon, kezeit 

a sértett nyakára, arcára nyomta és meg is ütötte az idős nőt. A szívbeteg asszony 

felült az ágyban, B. L. erre felállította és a földre lökte. Ez idő alatt R. J. kutakodott a 

garzonban, majd a szintén nagybeteg bácsit akarta rábírni, hogy adja át értékeiket. 

Több alkalommal meg is ütötte, s az ágyra nyomta. Felesége közölte velük, hogy 

férje nem tud beszélni, erre B. L. felemelte a földről, majd férje mellé lökte az 

asszonyt. Mindkét vádlott kutatni kezdett zseblámpájuk fényénél, végül magukhoz 

vették a házaspár laptopját, egy hangszóró szettet és 20 ezer forint készpénzt. Elvitte 

egy halláskárosultak részére kifejlesztett telefont is, illetve 8 tábla csokoládét, 1600 

forint értékben. Az értékeken a két vádlott egyenlő arányban osztozott. A laptopot 

R. J. testvére feleségének adta ajándékba, később a rendőrség lefoglalta nála – írja a 

vád. 

A Debreceni Járási és Nyomozó Ügyészség vádirata szerint B. L. és R. J. is erőszakos 

többszörös visszaesőnek minősül. 

 

Megjegyzés:  

Bizonyítási eljárás folytatása. Amennyiben nincs új indítvány, délután ítélethirdetés 

is lehet. 

Információ: Tatár Timea sajtószóvivő +36 30 748 3847 

Veszprémyné Szajkó Márta sajtótitkár + 36 30 327 0464 

sajto@debrecenit.birosag.hu 

 

 


