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Hajdúböszörményi Járásbíróság 112-es tárgyaló

B.148/2016. B.Z. Kereskedéssel elkövetett 
új pszichoaktív anyaggal 
visszaélés bűntette; 18. 
életévét be nem töltött 
személynek új pszichoaktív
anyag átadásával, csekély 
mennyiségű új 
pszichoaktív anyagra 
elkövetett, új pszichoaktív 
anyaggal visszaélés 
bűntette

2018.10.29. 08:30

Az ügy lényege: 
A Hajdúböszörményi  Járási  Ügyészség vádirata szerint  B.Z.  2015 nyarától  2016
februárjáig  egy  új  pszichoaktív  anyaggal,  „Herbállal”  kereskedett.  A  vádlott  a
kábítószert  zöld növényi  törmelék formájában árulta,  grammját ezer forintért.  A
drogot otthonában készítette el, majd kiadagolta és eladta. A vevők házhoz mentek
a  kábítószerért,  cigarettapapírba  csomagolták  a  növényi  törmeléket,  úgy
fogyasztották – írja a vád. 

A vádirat több konkrét vásárlót  is  megnevez,  akik alkalmanként,  vagy heti-napi
rendszerességgel vásároltak a vádlottól. 

2015 júliusa és 2015 decembere között egy helyi, 17 éves fiú is B.Z. törzsvevője
lett, az ügyészség szerint 15-20 alkalommal vett a Herbálból. A középiskolás is ezer
forintot fizetett grammonként és az éppen nála lévő pénz összegétől függött, hogy
egy-egy alkalommal mekkora mennyiséggel távozott.

A B.Z. által árusított „Herbál” nevű pszichoaktív anyag AMB-FUMINACA vegyületet
tartalmazott, amely 2015. júliusától új pszichoaktív anyagnak minősül – szögezi le a
vádirat.

Megjegyzés  : 
Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik perbeszédekre és ítélethirdetésre is
sor kerülhet.

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



2018.10.29.

Debreceni Járásbíróság – I. emelet/153-as tárgyaló

B. 274/2018. H. G. Kettőnél több ember 
halálát eredményező 
közúti baleset gondatlan 
okozásának vétsége

2018.10.29. 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
személygépkocsival. 

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:

Tárgyalás – szakértők meghallgatása, amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik,
úgy ítélet is 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

2018.10.30.

Püspökladányi Járásbíróság – 1-es tárgyaló

B. 54/2018. Sz. G. Gyermekpornográfia 
bűntette

2018.10.30. 08:30

Az ügy lényege: 

A Püspökladányi  Járási  Ügyészség vádirata  szerint  Sz.  G.  a  számítógépére  egy
olyan programot telepített, amelynek segítségével a nyílt internethasználat során
tiltott tartalmú weboldalakat is meg tudott nézni. 

A vádlott különböző gyermekpornográf tartalmú fórumokon regisztrált, majd 2017.
október 24-ét követően a „darknet”-ről 613 darab tizennyolcadik életévüket be nem
töltött személyekről, meztelenül, a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal
ábrázoló fénykép- és videofelvételeket töltött le a számítógépéhez csatlakoztatott
memóriakártyájára – fogalmaz az ügyészség. 

A vádlott  lakhelyén a nyomozó hatóság 2018. április  17-én házkutatást  tartott,
amely során a memóriakártyát lefoglalták. A 32 éves férfi az eljárás során beismerő
vallomást tett – tartalmazza a vádirat.

Megjegyzés:

1. tárgyalás

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


