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 Kényszerítés bűntette 
és más 
bűncselekmények 

2019.10.28. 08:30 

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Hajdúszoboszlói Járásbíróság annak a két fiatalkorú vádlottnak 

az ügyében, akikkel szemben kényszerítés bűntette és más bűncselekmények 

elkövetése miatt emelt vádat az ügyészség.  

A vádirat szerint az I. r. 15 éves lány 2018. június 6-án délelőtt egy nádudvari 

általános iskola folyosóján, az óraközi szünetben, egy vitát követően bántalmazta 13 

éves iskolatársát, mert őt okolta a barátjával való szakítás miatt. A fiatalkorú 

rátámadt a 13 éves fiúra, akit falnak lökött, ököllel többször megütött, a karján 

kikarmolt, majd lábon rúgta. A kisfiú védekezésül ellökte magától a vádlottat, akit 

egyszer lábon rúgott, ettől a lány a földre esett. Ezt követően a vádlott felállt és újra 

megrúgta a sértettet, amitől a fiú a földre került. A 13 éves fiú be tudott menni az 

osztályterembe, ahová a támadó követte őt és hangos szitkozódás közepette 

bántalmazta a sértettet és az egyik osztálytársát is lökdösni kezdte. A 

bántalmazásnak az vetett végett, hogy a tanteremben tartózkodó diákok 

felszólították a vádlottat, hogy távozzon – fogalmaz a vád. 

Ugyanezen a napon a tanítás befejezése után I. r. vádlott iskolatársával a szintén 

fiatalkorú II. r. vádlottal az iskola udvarának hátsó bejáratánál megvárták a 13 éves 

sértettet, akit felszólítottak, hogy kérjen bocsánatot az I. r. vádlottól. A fiú ennek 

eleget tett, majd a vádlottak több, az iskolában tanuló gyermek jelenlétében 

felszólították a sértettet, hogy térdeljen le és puszilja meg az I. r. vádlott lábát.  

A sértettet ennek nem akart eleget tenni, majd a vádlottak újra felszólították, hogy 

puszilja meg a fiatalkorú lány lábát, mert ha nem teszi, akkor a 16 éves II. r. vádlott 

megveri őt.  

A vád szerint a gyerek ekkor sírva fakadt és a bántalmazástól való félelmében 

letérdelt a vádlottak elé és megpuszilta I. r. vádlott lábszárát. Ezután a vádlottak 

nevetve távoztak a helyszínről. Az esetről az iskola egyik tanulója telefonjával 

felvételt készített, amit kérésre eljuttatott a sértettnek. A kiskorú és törvényes 

képviselője könnyű testi sértés vétsége miatt magánindítványt is előterjesztettek az I. 

r. vádlottal szemben, amelyet az iskola folyosóján okozott a sértettnek. 

 

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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Z. B. I. Halálos közúti baleset 
gondatlan 
okozásának vétsége 

2019.10.29. 08:30 

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Püspökladányi Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint 2017. december 22-én 17 óra 42 perc körül borult időben, éjszakai 

látási viszonyok között, sűrű forgalomban közlekedett személygépkocsijával Kaba 

külterületén a 4-es számú főúton Hajdúszoboszló felől Kaba irányába. A vádlott 

mellett utazott a jobb első ülésen lánya, aki aznap töltötte be a 14. életévét.  

A 37 éves nő nagyfokú figyelmetlenségből áttért a menetirány szerinti bal oldali 

forgalmi sávba legalább 1,3 méter távolságban, ahol 75-80 km/h sebességgel 

érintőlegesen összeütközött a vele szemben közlekedő személygépkocsival, 

amelyben a sofőrön kívül még hárman utaztak. A vádlott az ütközést követően 

folytatta útját a bal oldali forgalmi sávban, ahol 60-64 km/h sebességgel frontálisan 

összeütközött egy kisbusszal, amelyben összesen nyolcan utaztak. A kisbusz sofőrje 

a baleset előtt vészfékezést alkalmazott, azonban az ütközést elkerülni már nem 

tudta. Az ütközés erejétől a vádlott által vezetett gépkocsi az útról lehaladt és egy 

nádas területen tetejére borulva állt meg. A vádlott sérülése maradandó 

fogyatékosság hátrahagyásával gyógyult, míg a mellett ülő lánya olyan súlyos 

sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A kisbusz utasai közül 

hárman súlyos, míg hárman könnyű sérüléseket szenvedtek.  

Az ügyészség a vádlottal szemben szabadságvesztés kiszabását indítványozza, 

amelynek végrehajtását a bíróság próbaidőre függessze fel, továbbá a közúti 

járművek vezetésétől hosszabb időtartamra tiltsa el. 

 

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 

 

 

 

 

 


