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Halálos közúti baleset 
gondatlan 

okozásának vétsége 
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Az ügy lényege: 

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

szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az 

ügyészség. A vádirat szerint a 25 éves férfi 2018. június 8-án 23 óra 20 perc körül 

személygépkocsival közlekedett Debrecenben, a Füredi úton a Dózsa György út felől 

a Bem tér irányába a megengedettnél jóval nagyobb, körülbelül 74-78 km/h 

sebességgel. A gépkocsiban utasként tartózkodott az autó tulajdonosa is, mindketten 

használták a biztonsági övet. 

Haladása során a vádlott egy útkereszteződésnél közvetlenül az ott lévő kijelölt 

gyalogos-átkelőhely előtt, egy szabályosan közlekedő személygépkocsi előzésébe 

kezdett. A szabályosan közlekedő gépjármű sofőrje észrevette a zebrán kerékpárt 

toló, egymást követő két sértettet, ezért lassított.  

A vádlott a megelőzendő gépkocsi mellé érve meglátta a gyalogosokat, ezért a 

baleset elkerülése érdekében, balra rántotta a kormányt, azonban az ütközést már 

nem tudta elkerülni. Az ütközés erejétől a 46 éves kerékpárt toló férfit az ütközési 

ponttól 36 méterre találták meg, ő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a 

helyszínen életét vesztette. A balesetben a másik sértett, egy 45 éves nő nyolc napon 

túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, amelyek maradandó fogyatékosság, súlyos 

egészségromlás hátrahagyásával gyógyultak. A balesetet okozó gépjármű sofőrje és 

utasa könnyű sérüléseket szenvedtek – fogalmaz a vád. 

Az ügyészség szerint amennyiben a vádlott a megengedett legnagyobb 50 km/h-ás 

haladási sebességet nem lépi túl és legkésőbb akkor elkezdi az autó intenzív 

fékezését, amikor a gyalogosok áthaladtak a Füredi út úttestének felezővonalán, 

akkor az autó megállítható lett volna. 

Az ügyészség a vádlottal szemben 1 év 6 hónap fogházbüntetést indítványozott és 

azt, hogy őt a bíróság 2 év 10 hónapra tiltsa el a közúti járművezetéstől, amennyiben 

az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz és lemond a tárgyaláshoz való jogáról. 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés.  

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, 
vagy kendő, sál viselése, a személyek közötti a 2 méteres védőtávolság betartása és 
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok 
maradéktalan betartását! 



Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat 
előzetesen a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál jelezni 
szíveskedjenek. 
 

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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Nyereségvágyból 
elkövetett 
emberölés 

bűntettének 
kísérlete és más 

bűncselekmények 

2020.06.29. 09:00 

Az ügy lényege: 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a két vádlottnak az ügyében, 

akikkel szemben nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint 2018. december 31-én 2 óra körül a két vádlott kiosont a 

lakóházukból, majd úgy döntöttek, hogy előzetes tervük szerint bemennek egy nő 

téglási házába. Az akkor 13 éves elsőrendű vádlott egy fekete sapkát húzott a fejére, 

amely a szemrészénél ki volt vágva, míg másodrendű társa, az akkor 27 éves olasz 

férfi arcát egy sállal eltakarta, valamint mindketten kesztyűt húztak a kezükre. A 

sértett a háza földszintjén egy vegyesboltot üzemeltetett. A vádlottak a ház udvarára 

a kerítésen átmászva bejutottak, majd felmentek az első emeletre, ahol a 

másodrendű vádlott megpróbálta az ablakot kifeszíteni. Az udvaron lévő két kutya 

észrevette a vádlottakat és ugatni kezdtek, amelyre a sértett felébredt. A nő elindult a 

bejárati ajtó felé, hogy szabadon engedje. Amikor a nő kinyitotta az ajtót, a vádlottak 

rögtön rátámadtak, visszalökték a házba, ahol bántalmazni kezdték a sértettet, akitől 

folyamatosan azt kérdezték: „Hol van a pénz, hol van a széf?!”. 

A vád szerint a sértettet az ütések és rúgások közül több az arcát érte, melyet a 

kezével próbált védeni, közben segítségért kiáltott. A vádlottak a nőt berugdosták az 

egyik szobába, ahol az olasz férfi talált egy telefonzsinórt, amivel a sértett kezeit 

összekötözte, száját ruhadarabokkal betömte, a szemét bekötözte, közben pedig 

folyamatosan megöléssel fenyegette. A megrémült sértett azt mondta a másodrendű 

vádlottnak, hogy ha elengedik, akkor odaadja a pénzt. Az olasz férfi egy rövid időre a 

szobából távozott, majd egy 8-10 cm pengehosszúságú késsel visszatért, amivel 

levágta a telefonzsinórt a sértett kezéről és levette a kötést a szeméről, majd a kést 

az asszonynak szegezve megfenyegette, hogy megöli – fogalmaz a vád. 



 

A vádlott és a sértett átmentek egy szobába, ahol az elsőrendű fiatalkorú vádlott már 

értékek után kutatott. Ekkor a 63 éves nő kivett a helyéről porcelánbögrét. A 

másodrendű vádlott rögtön kikapta a bögrét a sértett kezéből, amelyben több 

százezer forint volt, míg fiatalkorú társa kutatás közben egy pénztárcát és egy 

zacskót is talált, amelyben összesen 250.000 forint készpénz volt, valamint 

eltulajdonította a sértett mobiltelefonját. 

Miután a vádlottak távoztak a házból, a sértett keresni kezdte a telefonját, mivel 

azonban nem találta, így átment a szomszédjához segítséget kérni. A támadás során 

a sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. A vádirat szerint a 

vádlottak szándéka a pénzszerzés érdekében akár a sértett életének erőszakos úton 

történő kioltására is kiterjedt.  

A második vádpont szerint a vádlottak 2018. december 27-én 23 óra 30 perc körül 

megjelentek egy téglási ital-és édességüzletnél. A fiatalkorú fiú és társa a kerítésen 

átmásztak, majd a másodrendű vádlott egy feszítővassal az ajtótokkal együtt 

kifeszítette a raktár bejárati ajtaját, azonban a riasztó megszólalt, ezért mindketten 

elmenekültek a helyszínről. Pár perc múlva odaértek egy büféhez, amelynek az 

oldalán lévő ponyvát kibontották, a teraszra így bejutottak, majd a kiszolgáló ablakot 

betörték és a büfében lévő pénztárgépből eltulajdonítottak 20.000 forintot és egy 

mobiltelefont. 

 

Megjegyzés:  

Előkészítő ülés.  

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk, 
vagy kendő, sál viselése, a személyek közötti a 2 méteres védőtávolság betartása és 
a kihelyezett kézfertőtlenítő használata kötelező. Kérjük a járványügyi szabályok 
maradéktalan betartását! 
 
Kérjük a médiatartalom-szolgáltatók munkatársait, hogy jelenléti szándékukat 
előzetesen a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának munkatársainál jelezni 
szíveskedjenek. 
 

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 

 

 

 

 


