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Az ügy lényege:
Előkészítő ülést tart a Debreceni Járásbíróság annak a vádlottnak az ügyében, akivel
szemben segítségnyújtás elmulasztásának a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett
bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirat szerint a román férfi 2018. július 14-én 16 óra 45 perckor Sáránd
külterületén az általa vezetett tehergépkocsival és a hozzá kapcsolt pótkocsival
közlekedett a 47-es számú főúton Derecske irányába, közepes forgalomban 75
kilométer/óra sebességgel. A vádlott úgy vett részt a közúti forgalomban, hogy a
vezetés megkezdése előtt szeszes italt fogyasztott.
A 42 éves román férfi haladása során a főút 15. kilométer-szelvényéhez érve,
ittasságából eredő figyelmetlensége folytán 0,4 méter terjedelemben áttért a
járműszerelvénnyel a menetiránya szerinti bal oldali forgalmi sávba, ahol a pótkocsi
bal hátsó részével nekiütközött a vele szemből szabályosan, 70 kilométer/óra
sebességgel közlekedő szlovák rendszámú autóbusz bal oldalának. Az ütközés
következtében az autóbusz utasai közül két szlovák állampolgár 8 napon belül
gyógyuló sérüléseket szenvedtek.
Az autóbusz vezetője a járművét a helyszínen megállította, miközben a vádlott annak
ellenére, hogy az ütközést észlelte, a helyszínen nem állt meg, hanem onnan tovább
közlekedett anélkül, hogy meggyőződött volna arról, hogy a baleset miatt bárki
segítségnyújtásra szorul-e.
A vád szerint a baleset helyszínétől a vádlott mintegy 2 kilométer távolságra található
autóbuszöbölben állt meg, ahol a tehergépkocsi vezetőfülkéjében tartózkodva 17 óra
5 perckor rendőri intézkedés alá vonták a balesetről tett bejelentés alapján. A
vádlottal szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott.
A vádlott úgy vett részt a közúti közlekedésben, hogy ittas állapotban volt, továbbá
cselekményével megszegte a KRESZ szabályait. A balesettel érintett jármű vezetője
köteles a járművel azonnal megállni, a baleset folytán megsérült, vagy veszélybe
került személy részére segítséget nyújtani és az esetleges további balesetek
elkerülése érdekében minden tőle telhetőt megtenni- fogalmaz a vád.

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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Az ügy lényege:
Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék annak a négy vádlottnak az ügyében,
akikkel szemben az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, üzletszerűen,
folytatólagosan elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más
bűncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirat szerint az elsőrendű vádlott 2016 áprilisától az Országos Atomenergia
Hivatal Hajdú-Bihar megyei állományában kormánytisztviselőként dolgozott, mint
nukleáris biztonsági és biztosítéki feladatkörrel rendelkező felügyelő, így hivatalos
személynek minősült.
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
kizárólag az elsőrendű vádlotthoz tartoztak azon feladatok, mint az
ellenőrzések végzése a sugárvédelem, fizikai védelem, radioaktív
nyilvántartása terén, illetve a nukleáris anyagok biztosítéki felügyelete
területeken.

területén
összetett
anyagok
hatósági

Az Országos Atomenergia Hivatal a munkavállalók és a lakosság sugárvédelme
érdekében az atomenergia alkalmazóinak tevékenységét, az általuk alkalmazott
radioaktív anyagok és berendezések állapotát rendszeresen ellenőrzi. Az elsőrendű
vádlott időközi ellenőrzései kapcsán szerzett tudomást az engedélyköteles eljárások
szükségességéről, amely során sugárvédelmi szakértő bevonása, megbízása kötelező.

A vádirat szerint az elsőrendű vádlott tisztában volt azzal, hogy a másod-, harmad- és
negyedrendű vádlottak sugárvédelmi szakértői tevékenységet folytatnak, továbbá
azzal, hogy az ellenőrzöttek irányába a szakértő kiválasztásában hatósági
felügyelőként hatalmi befolyással rendelkezik. Ezen helyzetét kihasználva külön-külön
megállapodott társaival, hogy hatósági eljárásai során őket ajánlja ki szakértőként. A
másod-, harmad- és negyedrendű vádlottak az ellenőrzöttek által kifizetett megbízási
díjból különböző nagyságrendű összegeket visszajuttattak elsőrendű vádlott részére.
Valamennyi vádlottat a rendszeres haszonszerzés motiválta, tevékenységük jogtalan
jellegével tisztában voltak.
Módszere szerint az elsőrendű vádlott a folyamatban lévő hatósági eljárásokban
felhívta az ellenőrzöttek figyelmét az engedélyezési eljárás szükségességére és
sugárvédelmi szakértőként a megállapodásban résztvevő társait ajánlotta. Egyes
esetekben utalt az eljárás sikertelenségére vagy elhúzódásának lehetőségére is, ha
nem az általa ajánlott sugárvédelmi szakértőket veszik igénybe az ellenőrzöttek.
Az ügyészség szerint olyan is előfordult, hogy az ellenőrzöttek arról tájékoztatták az
elsőrendű vádlottat, hogy egy másik sugárvédelmi szakértőt kívánnak megbízni.
Ilyenkor elsőrendű vádlott azt a szakértőt becsmérelte, szakmai hozzáértését
megkérdőjelezte, megbízása esetére pedig az engedély meg nem adását helyezte
kilátásba. Több ellenőrzött az elsőrendű vádlott burkolt vagy nyilvánvaló fenyegetése
hatására döntött arról, hogy, hogy az engedélyt megadása érdekében megbízza a
vádlott által ajánlott szakértőket. Az elsőrendű vádlott hangsúlyozta a sugárvédelmi
ellenőrzéshez kapcsolódó hatósági eljárásokban betöltött megkerülhetetlen szerepét
és azt, hogy a pozitív döntés tőle és a jóindulatától függ. Az ellenőrzöttek tisztában
voltak a vádlott által is tudatosított kiszolgáltatott helyzetükkel és azzal, hogy a
nőnek döntő szerepe van abban, hogy a hatósági engedélyes gépeik, mint például a
fogorvosi és orvosi röntgen, csomagvizsgáló, élelmiszervizsgáló gép működtetése,
munkájuk, így a megélhetésük is az elsőrendű vádlottól függ. Az elsőrendű vádlott a
régióban kizárólagosan végezte a tevékenység megkezdését megelőző típusú
ellenőrzést, így tudomással bírt a kiajánlásai alapján létrejött szakértői megbízásokról
és rendszeresen számon kérte társait a megbízásaik után „neki járó” pénzösszegek
kifizetése miatt – fogalmaz a vád.

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

