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Berettyóújfalui Járásbíróság – 1-es tárgyaló 

B. 214/2019 

 

 

 

 

 

C. N. Jármű önkényes 
elvételének bűntette 
és más 
bűncselekmény 

2019.11.11. 13:30 

Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást tart a Berettyóújfalui Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel 

szemben jármű önkényes elvételének bűntette és ittas állapotban elkövetett 

járművezetés vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a férfi 2018 májusától juhászként dolgozott a sértett 

alkalmazásában Berettyóújfalu közelében egy tanyán. Az ottani munkavégzéshez a 

sértett a tanyán tartott egy traktort, melyet a vádlott azonban nem vezethetett 

volna, mivel vezetői engedéllyel nem rendelkezett. A vádlott 2018. május 27-én, a 

nap folyamán nagy mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd 13 óra 30 perc körül 

– a sértett tudta és beleegyezése nélkül – elvette a traktor indítókulcsát és a járművel 

a tanyáról Berettyóújfaluba indult, hogy az egyik áruházban sört vegyen magának. 

Az áruház parkolójában a rendőrök igazoltatták a vádlottat, a vele szemben 

alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A helyszínen intézkedő 

rendőrök megállapították, hogy az erősen ittas férfi nem rendelkezik járművezetői 

engedéllyel. Az általa megvalósított engedély nélküli vezetés szabálysértés 

elkövetése miatt a rendőrség őt 90.000 forint pénzbírsággal sújtotta, és 4 hónapra 

eltiltotta a közúti járművezetéstől – fogalmaz a vád. 

 

 

 

Megjegyzés:  

Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik, úgy perbeszéd és ítélethirdetés 

várható. Az előző tárgyalási napon az ügyet azért nem lehetett befejezni, mert az 

elmaradt, mivel a vádlott másfél órával később, érdemi kommunikációra alkalmatlan 

állapotban jelent meg a bíróság épületében. 

 

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 

 

 



2019.11.11. 
 

Debreceni Járásbíróság – 32-es tárgyaló 

B. 769/2019 

 

 

 

 

 

M. F. Maradandó 
fogyatékosságot, 
tömegszerencsétlenséget 
eredményező közúti 
baleset gondatlan 
okozásának vétsége 

2019.11.11. 08:30 

Az ügy lényege: 

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

szemben maradandó fogyatékosságot, tömegszerencsétlenséget eredményező 

közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. A 

vádirat szerint a vádlott 2018. június 6-án 17 óra 20 perc körül az 1-es járatszámú 

villamossal közlekedett Debrecenben, a Kálvin tér felől a Miklós utca irányába. A 

szerelvény a Piac – Széchenyi – Kossuth utcák kereszteződése előtti megállóhelyen 

17 óra 22 perckor megállt. Az utasok le- és felszállását követően a vádlott a 

villamossal 17 óra 23 perckor úgy indult el és hajtott a kereszteződésbe, hogy ekkor 

a részére kihelyezett, a villamosközlekedés forgalmát irányító lámpa tiltó jelzést 

mutatott. A villamos sofőr a szerelvénnyel közel 20 kilométer/óra sebességre 

gyorsult, és az útkereszteződésbe behaladva a szabálytalan elindulása és a nagyfokú 

figyelmetlensége folytán nem biztosított elhaladási elsőbbséget a neki jobbról 

érkező egyik helyi járatú autóbusznak. A villamos emiatt fékezés nélkül, haladási 

sebességével nekiütközött az autóbusz bal oldali részének. Az ütközést követően a 

villamos kisiklott, majd 5 métert gurult és megállt, miközben az autóbusz hátsó része 

sodródni kezdett, áttért az ellentétes irányú autóbusz forgalmi sávba, ahol az intenzív 

fékezést követően az ütközési ponttól számítva közel 69 méter távolságban állt meg. 

A vádirat szerint a vádlott 12 másodperccel korábban indult el a megállóhelyről, mint 

ahogyan azt részére a fényjelző készülék lehetővé tette volna. A balesettel érintett 

járműveken több utas tartózkodott, többségük az üléseken foglalt helyet. A 

villamoson és az autóbuszon utazók közül az ütközéstől 11 személy sérült meg, 

közülük négyen 8 napon túl gyógyuló, míg további hét utas 8 napon belül gyógyuló 

sérüléseket szenvedett. Az autóbuszon utazó 67 éves nő 8 napon túl gyógyuló 

sérülése maradandó fogyatékosság hátrahagyásával gyógyult. A vádiratban az 

ügyészség felfüggesztett fogházbüntetés és vasúti járművezetéstől eltiltás büntetés 

kiszabását indítványozta, továbbá a büntetés konkrét mértékére is indítványt tett arra 

az esetre, ha a vádlott a járásbíróság előkészítő ülésén a bűncselekmény elkövetését 

beismeri és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. 

 

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 

 

 



2019.11.12. 
 

Püspökladányi Járásbíróság – 1-es tárgyaló 

B. 41/2019 

 

 

 

 

 

V. A. Személyi szabadság 
megsértésének 
bűntette 

2019.11.12. 13:00 

Az ügy lényege: 

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

akivel szemben személyi szabadság megsértése és más bűncselekmény miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint 2019. április 18-án a vádlott a Budapest-Záhony vonalon közlekedő 

személyvonaton utazott. A vonatra 10 óra 41 perckor Karcagon felszállt a sértett, 

majd a szerelvény Debrecen felé indult tovább. A fülkében a sértett egyedül utazott, 

amikor Püspökladány előtt a 41 éves férfi bement a nőhöz és szóba elegyedett vele. 

A vádlott egyre közelebb ült a nőhöz, akinek egyszer a térdére tette a tenyerét, majd 

folyamatosan bókolt neki. A megrémült nő közölte, hogy nem akar a férfival 

beszélgetni és megkérte, hogy hagyja őt békén. A vádlott ekkor elhagyta a fülkét, 

azonban később visszament és szexuális tartalmú kijelentéseket tett, majd megfogta 

a nő combját. A félelemtől remegő nő hirtelen felállt és távozni akart a fülkéből, 

ekkor a férfi elővett egy 8,5 centiméter pengehosszúságú rugós kést, amit kinyitott 

és közölte a nővel, hogy nem megy sehova. A vonat ekkor Kaba állomáson állt, a 

vádlott a kést mellmagasságban tartotta, a nőt nem engedte ki a fülkéből és ismét 

szexuális aktusra utaló kijelentést tett. A sértett ijedtében segítségért kiáltott, 

amelynek hatására a férfi megijedt és elhagyta a fülkét. A vádlott Debrecenben 

leszállt, majd bement egy vendéglátóhelyre, ahol a sértett és a jegyvizsgáló 

bejelentése alapján a helyszínre érkező rendőrök elfogták. A sértett a sérelmére 

elkövetett szeméremsértés vétsége magánindítványt terjesztett elő a vádlottal 

szemben.  

Az ügyészség a vádlottal szemben indítványozza, hogy letartóztatását az elsőfokú 

bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig tartsa fenn, halmazati büntetésül 

börtönbüntetésre ítélje és tiltsa el a közügyek gyakorlásától. 

 

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 

 

 

 

 

 

 



2019.11.14. 
 

Debreceni Járásbíróság – I. emelet/153-as tárgyaló 

B. 515/2019 

 

 

 

 

 

F. M. Közfeladatot ellátó 
személy elleni 
erőszak bűntette 

2019.11.14. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

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

szemben közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat az 

ügyészség.  

A vádirat szerint a férfi 2019. március 26-án 18 óra 54 perc körül Debrecenben 

utazott a 2-es villamoson, amikor az ellenőr elkérte tőle a menetjegyét. A vádlott 

ennek nem tett eleget, ezért a menetjegyellenőr elkérte a férfi személyi azonosító 

igazolványát. Ezt a vádlott megtagadta, mire az ellenőr telefonon keresztül rendőri 

segítséget kért. A 30 éves komádi lakos ekkor a Békessy Béla utcai megállónál 

hirtelen leszállt, azonban az ellenőr és a vele szolgálatot teljesítő három kollégája 

utána szaladt. Egyikük értesítette a rendőrséget, miközben a másik három ellenőr 

ismételten személyazonossága igazolására szólította fel a vádlottat, aki okmány 

helyett egy 9 centiméter pengehosszúságú rugós kést rántott elő a zsebéből, amit 

kinyitott és a sértettek felé tartva azzal fenyegetőzött, hogy megszurkálja őket. Az 

ellenőrök ekkor távolodni kezdtek. A férfi ezután felhagyott a további fenyegetéssel 

és elmenekült a helyszínről, messzire azonban nem jutott, mert a közelben a 

rendőrök elfogták. 

Az ügyészség a vádlottal szemben 2 év börtönbüntetést – 5 évre felfüggesztve – 

indítványozott, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz. 

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 

 


