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B. A.

Halálos közúti baleset 2020.10.12.
gondatlan
okozásának vétsége
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Az ügy lényege:
Előkészítő ülést tart a Hajdúböszörményi Járásbíróság annak a 27 éves vádlottnak
az ügyében, akivel szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége
miatt emelt vádat az ügyészség.
A vádirat szerint a férfi 2019. május 18-án 13 óra 30 perc körül
személygépkocsijával közlekedett a 35-ös számú főúton Polgár felől Tiszaújváros
irányába, megközelítőleg 85-90 km/h sebességgel. Az útszakaszra engedélyezett
legnagyobb haladási sebesség 90 km/h.
A főút 23. kilométerszelvényéhez érve a vádlott a figyelmét mobiltelefonjára
irányította, ezért nem követte a főút vonalvezetését és fokozatosan áttért a
szemközti forgalmi sávba, ahol frontálisan összeütközött a szembejövő, 80 km/h
körüli sebességgel Tiszaújváros felől közlekedő személygépkocsival.
Az ütközés hatására a vádlott autója megpördült és az úttest közepén állt meg,
míg a sértett gépkocsija a menetiránya szerinti bal oldali útárokba sodródott és
megállt. A vétlen gépjármű jobb első ülésén utazó 20 éves lány a baleset során
olyan súlyos traumás sérüléseket szenvedett, hogy 2019. május 27-én a
kórházban elhunyt. A lány 20 éves barátja és édesanyja, az autót vezető 44 éves
nő a balesetben súlyos sérüléseket szenvedtek. A vádlott 8 napon belül gyógyuló
sérülést szenvedett. A baleset során mindkét gépjárműben utazók becsatolt
biztonsági övvel közlekedtek – fogalmaz a vád.
A vádlott cselekményével megszegte a KRESZ-t, mely szerint „járművel a forgalmi,
az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út
vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell
közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a
rakományra”, „járművel az úttesten – az előzés és a kikerülés esetét kivéve –
annak menetirány szerinti jobb oldalán, az út- és a forgalmi viszonyok szerint
lehetséges mértékben jobbra tartva kell közlekedni”.
A vádiratban az ügyészség hosszabb próbaidőre felfüggesztett fogházbüntetést
indítványozott, valamint azt, hogy a bíróság hosszabb időtartamra tiltsa el a
vádlottat a közúti járművezetéstől.
Megjegyzés:
Előkészítő ülés.

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk,
a személyek közötti 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 regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának
munkatársainál. A részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző
napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@debrecenit.birosag.hu -n
vagy a 30/748-3847 telefonszámon. A regisztráció hiánya esetén a médiatartalomszolgáltató munkatársa az épületbe nem léphet be.

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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Debreceni Törvényszék – I. emelet/ 123-as tárgyaló
Fk. 392/2019
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Emberölés bűntette
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Az ügy lényege:
Tárgyalást tart a Debreceni Törvényszék annak a három vádlottnak az ügyében,
akikkel szemben előre kitervelten, nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel, a
bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy
sérelmére elkövetett emberölés bűntette és más bűncselekmény miatt emelt
vádat az ügyészség.
A vádirat szerint 2019. július 25-én 23 óra körül a három vádlott együtt italozott
Pocsajon. Amikor már mindent megittak, felvetődött bennük, hogy az előző este
megbeszélt bűncselekményt véghez kellene vinni. Az akkor 17 éves harmadrendű
fiatalkorú fiú mondta ugyanis az első- és másodrendű vádlottnak, hogy látott a
településen egy idős nőt, aki aranygyűrűt viselt az ujján. A fiú elmondta, hogy be
kellene menni a nő házába, ahol szét kellene nézni, hátha az ékszeren kívül mást
is találnak. A nő nevét nem tudták csak annyit, hogy már elmúlt 90 éves, így azt
gondolták, hogy könnyű dolguk lesz a betörés során. A vád szerint már éjfél
elmúlt amikor odaértek a sértett házához. A vádlottak a fejükre maszkot húztak,
majd a kerítésen beugrottak. Az udvaron észrevették, hogy az egyik szobában a
televízió fénye világít, ezért várakozni kezdtek, majd a ház hátsó részéhez
lopakodtak, ahol a leengedett redőnyt kézzel felnyomták és bemásztak alatta.
Odabent minden helyiségben szétnéztek, de nem találtak sem pénzt, sem
aranyat, ezért kimentek az udvarra, ahol azt beszélték, hogy mit csináljanak.
Mindhárman úgy döntöttek, hogy visszamennek a házba, bemennek abba a
szobába is, ahol a sértett tartózkodik és elhozzák azt a gyűrűt, amit a
harmadrendű vádlott korábban látott. A sértett azonban a zajra felkelt és sikítva

közelített a vádlottak felé. Ekkor a fiatalkorú fiú ököllel a fején megütötte az idős
nőt, aki ettől a földre esett. Az elsőrendű 30 éves B. Gy. a villanyt ezután
felkapcsolta a szobában, majd a másodrendű 25 éves L. T.-vel közösen átkutatták
a szekrényeket, közben fiatalkorú társuk a sértettet rugdosta és pénzt követelt
tőle. A fiú aztán talált egy pénztárcát, benne 1500 forinttal, valamint megfogta a
sértett kezét és az ujjáról lehúzott két darab aranygyűrűt. A vádlottak mást nem
találtak, így el akartak menni, de észrevették, hogy a sértett még életben van,
ezért B. Gy. és a fiatalkorú visszalépett és tovább bántalmazták az idős nőt, ahol
csak érték, végül a fiatalkorú még a nő nyakára is rálépett, majd mindhárman
elhagyták az ingatlant – fogalmaz a vád. A 94 éves asszony még tudta értesíteni
az egyik rokonát az esetről. A sértettet a mentők kórházba vitték, ahol azonban a
szakszerű ellátás ellenére meghalt. A vád szerint az elszenvedett sérülések és a
halál között közvetett ok-okozati összefüggés állapítható meg, a bántalmazás
nélkül a sértett halála az adott időpontban nem következett volna be.
Megjegyzés:
Ítélethirdetés várható.

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is saját, szájat és orrot takaró maszk,
a személyek közötti 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 regisztrálni szíveskedjenek a Debreceni Törvényszék Sajtóosztályának
munkatársainál. A részvételi szándékot legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző
napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni emailben a dobod@debrecenit.birosag.hu -n
vagy a 30/748-3847 telefonszámon. A regisztráció hiánya esetén a médiatartalomszolgáltató munkatársa az épületbe nem léphet be.
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

