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 Halálos közúti baleset 
gondatlan 
okozásának vétsége 

2020.09.09. 10:00 

Az ügy lényege: 

Tárgyalást tart a Hajdúböszörményi Járásbíróság annak a román vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt 

emelt vádat az ügyészség. A sofőr menet közben a gépkocsi műszerfalán a megfelelő 

rádiófrekvenciát akarta kiválasztani és ez idő alatt nekiütközött az előtte haladó 

autónak. 

A vádirat szerint a 33 éves férfi 2018. május 25-én 20 óra körül az M3-as autópályán 

Budapest felől Nyíregyháza irányába közlekedett személygépkocsival. A vádlott az 

autópálya haladása során bekapcsolta a sebességtartó automata rendszert, így 

folyamatosan 136 km/h sebességgel haladt a külső forgalmi sávban. A férfi 20 óra 20 

perc körül a gépkocsi fedélzeti rendszerében a rádióadások között keresgélt, ezért a 

figyelme teljes mértékben elterelődött a körülötte, valamint az előtte lévő 

forgalomról. A haladása során – az autópálya hajdú-bihari szakaszán – a vádlott 

figyelmetlenségéből adódóan utolérte az előtte csak 90-95 km/h sebességgel haladó 

autót, amelynek gépjárművével nekiütközött. 

A baleset következtében a vétlen gépjármű hátsó ülésén utazó két sértett olyan 

súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életüket vesztették, további két sértettnek 8 

napon túl gyógyuló sérülései keletkeztek, míg a vétlen gépkocsit vezető sofőr és a 

vádlott 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett – fogalmaz a vád. 

A vádiratban az ügyészség fogházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetést 

indítványozott, valamint azt, hogy a bíróság hosszabb időtartamra tiltsa el a vádlottat 

a közúti járművezetéstől. 

 

Megjegyzés:  

Amennyiben a bizonyítási eljárás befejeződik úgy ítélethirdetés várható. 

 

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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Hajdúszoboszlói Járásbíróság – Emeleti tárgyaló 

B. 37/2020 

 

 

 

 

 

D. A.  

 
Csalás bűntette 

2020.09.10. 10:15 

Az ügy lényege: 

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság előkészítő ülést tart annak a vádlottnak az ügyében, 

akivel szemben kisebb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más 

bűncselekmények miatt emelt vádat az ügyészség. A férfi közel fél éven át 

országszerte különböző szállodákban szállt meg, majd fizetés nélkül távozott. 

A vádirat szerint a 49 éves férfi 2019. február 6-án szabadult ugyanilyen ügyben 

elrendelt letartóztatásából, majd hat nappal később ismét úgy vett ki egy szobát egy 

hajdúszoboszlói hotelben, hogy azért nem akart fizetni. 

Volt, hogy a férfi álnéven az alkalmazottakat megtévesztve jelentkezett be a 

szállodák recepcióin, majd úgy vette igénybe a hotelek szolgáltatásait, hogy nem állt 

szándékában fizetni a szállásért, a különböző ellátásokért és szolgáltatásokért, arra 

anyagi lehetősége nem is lett volna. A vádlott 2019. február 12. és november 18. 

közötti időszakban összesen 40 szállodában 164 éjszakát töltött az ország különböző 

területein. 

A vádlott legtöbbször interneten keresztül foglalt szállást három-öt napra, de a 

szállodai tartózkodása során többször meg is hosszabbította foglalását. A hotelekből 

általában az utolsó éjszaka előtti napon fizetés nélkül távozott és legtöbbször még 

aznap este megszállt egy másik településen lévő szállodában. A vád szerint D. A. 

Pécsen öt szállodában is így járt, de két-két alkalommal megfordult Hajdúszoboszlón 

és Sárváron is. A férfit, aki Szombathelytől Vásárosnaményig több tucat hotelt 

megkárosított, 2019. november 18-án egy veresegyházi szállodában elfogták, majd 

őrizetbe vették. A vádlott a 40 sértettnek összesen közel 3,5 millió forint kárt okozott, 

ami nem térült meg. 

Az ügyészség a vádlottal szemben határozott ideig, börtönben végrehajtandó 

szabadságvesztés büntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, továbbá azt, hogy 

közel egymillió forint erejéig rendeljen el a bíróság a vádlottal szemben 

vagyonelkobzást. 

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 

 
 

 

 

 


