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Hajdúböszörményi Járásbíróság – I. emelet 109-es tárgyaló 

B. 58/2019 

 

 

 

 

 

K. Gy. Járművezetés ittas 
állapotban bűntette 

2019.09.30. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

Előkészítő ülést tart a Hajdúböszörményi Járásbíróság annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben halált okozó ittas állapotban elkövetett járművezetés 

bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint az 57 éves vádlott 2018. március 30-án 17 óra 10 perc körül 

Hajdúnánás belterületén egy oktatás céljára átalakított gépjárművel közlekedett a 

Petőfi utcán, az Irányi utca felől az Attila utca irányába. A helyi férfi a vezetés 

megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott. A gépkocsi jobb első ülésén 

tartózkodott a sértett, aki szintén súlyos fokú alkoholos állapotban volt. 

Mindketten használták a biztonsági övet – fogalmaz a vád.  

A vádlott haladása során a Petőfi és az Attila utcák kereszteződéséhez érve az „Állj! 

Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál megállt, majd kipörgő kerekekkel, gyorsítva 

elindult egyenesen a Böszörményi utca irányába. A megengedett legmagasabb 

50km/h-ás sebességet túllépve az autó 70-75 km/h-ra felgyorsult, majd egy jobbra 

ívelő kanyarhoz érve az úttestről lesodródott és az út melletti vízelvezetőárokban 

egy fának ütközött. A baleset során a gépjármű utasa, egy 51 éves férfi olyan 

súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően 

életét vesztette. A vád szerint a közlekedési baleset és a halál között közvetlen ok-

okozati összefüggés van. A vádlott 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az 

ügyészség szerint a vádlott vérének etilalkohol koncentrációja a baleset 

bekövetkezésének pillanatában 3,38-3,60 g/l lehetett, ami igen súlyos fokú 

alkoholos befolyásoltságnak felel meg. 

 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés. 

 

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 
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Debreceni Járásbíróság – I. emelet 153-as tárgyaló 

B. 497/2019 

 

 

 

 

 

B. D. Közlekedés biztonsága 

elleni bűntett 
2019.10.02. 10:00 

Az ügy lényege:  

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

szemben közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt emelt vádat az ügyészség. A 

vádirat szerint a 27 éves vádlott gyermekkorú ismerősével 2018. július 20-án 18 óra 

45 perc körül Debrecenben, a Kassai út mellett található 100-as számú nyílt vasúti 

pályatest mellett sétált. Ebben az időben közlekedett Nyíregyháza felől Debrecen 

irányába egy intercity vonat, amelyen a mozdonyvezetőn és a vonatkísérőn kívül 

120 utas tartózkodott. A vád szerint a férfi a közlekedő vonat elé, a sínpályára 

helyezett egy 40x40 centiméteres betontömböt. A mozdonyvezető ezt észlelve a 

100 km/h-val közlekedő vonat sebességét 76 km/h-ra csökkentve fékezett, az 

ütközést azonban elkerülni már nem tudta, a mozdony a betontömböt a sínekről 

kiütötte. Az eset során a mozdonyban anyagi kár keletkezett, személyi sérülés nem 

történt. A vádlott magatartásával a vasúti közlekedés biztonságát veszélyeztette, a 

bűncselekményben a gyermekkorú nem vett részt – fogalmaz az ügyészség. 

 

Megjegyzés:  

A vádlott az előző előkészítő ülésen nem jelent meg időben, ennek okával 

kapcsolatban azonban igazolási kérelmet terjesztett elő, amit a bíróság elfogadott. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


