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B. F. C. Halálos közúti baleset 
gondatlan 
okozásának vétsége 

2021.02.09. 09:00 

Az ügy lényege: 

 

A Hajdúböszörményi Járásbíróság 2020. szeptember 9-én hirdetett határozatot annak a 

román vádlottnak az ügyében, aki halálos balesetet okozott az M3-as autópálya hajdú-bihari 

szakaszán. A sofőr menet közben a gépkocsi műszerfalán a megfelelő rádiófrekvenciát 

akarta kiválasztani és ez idő alatt nekiütközött az előtte haladó autónak. Az elsőfokú bíróság 

bűnösnek mondta ki a vádlottat halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétségében, 

ezért őt 1 év 10 hónap végrehajtandó fogházbüntetésre ítélte, továbbá 3 évre eltiltotta a 

közúti járművezetéstől. 

 

A bíróság ítélete akkor nem emelkedett jogerőre, mivel az ügyész súlyosítás, míg a vádlott és 

védője enyhítés miatt jelentett be fellebbezést. 

 

Megjegyzés:  

Nyilvános 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! 

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 

2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek 

egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács 

elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy 

a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a 

járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi 

szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a 

sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

 

 

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@birosag.hu -n vagy a 30/748-3847 telefonszámon.  

A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató 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 

 

 

2021.02.09. 
 

Hajdúszoboszlói Járásbíróság – Emeleti tárgyaló 

Fk. 69/2019. 

 

 

 

 

 Személyi szabadság 
megsértésének 
bűntette és más 
bűncselekmények 

2021.02.09. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást tart a Hajdúszoboszlói Járásbíróság annak a három fiatalkorú vádlottnak az 

ügyében, akik bántalmaztak és megaláztak egy fiatal lányt, majd később megvertek egy idős 

férfit. Az ügyészség személyi szabadság megsértésének bűntette és más bűncselekmények 

miatt emelt vádat ellenük.  

A vád szerint a 15 és 17 éves vádlottak 2019. február 25. napján 19 óra körül ittas állapotban 

Nádudvaron, a buszvégállomáson tartózkodtak, amikor észrevették, hogy ismerősük, a 

sértett barátnőjével a közeli játszótéren egy hintában ül. A fiatal lányok egy korábbi 

nézeteltérés miatt rátámadtak a sértettre, akit többször megütötték a fején és megrúgták a 

lábát. A támadók a sértettet trágár szavakkal illették és felszólították arra, hogy 

mindkettőjük cipőjét puszilja meg. A vérző orrú lányt, akit kutyának neveztek, önmagát 

megalázó kijelentések megtételére kényszerítették. A sértett a bántalmazás során el akart 

menni a helyszínről, azonban a vádlottak azzal fenyegették, hogy ha el mer menni, akkor 

még jobban megverik. Tettüket a vádlottak mindvégig mobiltelefonnal rögzítették, később 

pedig a felvételt az internetre is feltöltötték. A sértett segélykérését egy járókelő észrevette 

és telefonon értesítette a rendőrséget, közben a két vádlott a helyszínről távozott. 

A 15 éves vádlott 2019. augusztus végén ismerőseivel az egyik nádudvari általános iskola 

udvarán tartózkodott. Az utcán elhaladt mellettük egy erősen ittas állapotban lévő 65 éves 

férfi, aki a kerékpárját tolta. A fiatalabb vádlott odament és belekötött a sértettbe, kiabált és 

szitkozódott, majd az arcán megütötte. A bűncselekmény közben a társaságában lévő 

fiatalkorú fiú mindvégig biztatta. Az ütéstől a földre esett férfit a lány kétszer megrúgta, a 

fejre mért rúgás miatt a sértett az eszméletét is elveszítette. A lány olyan erővel rúgta meg a 

sértettet, hogy a cipője elszakadt. A helyszínen tartózkodó ismerősük mobiltelefonjával 

rögzítette a bántalmazást, majd azt egy ismeretlen személy feltöltötte az internetre. 

A vádirat szerint a bántalmazott lánynak nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérülései 

keletkeztek, míg az idős férfi látható sérülést nem szenvedett. A sértetteket ért erőbehatás 

nagyságára és a sérült testtájékra figyelemmel a vádlottak szándéka súlyosabb, nyolc napon 

túl gyógyuló sérülés okozására irányult. 

 

 

 

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! 



A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 

2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek 

egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembe vételével az eljáró tanács 

elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy 

a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a 

járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi 

szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a 

sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

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@birosag.hu -n vagy a 30/748-3847 telefonszámon.  

A regisztráció hiánya esetén a médiatartalom-szolgáltató munkatársa az épületbe nem 

léphet be! 

A Hajdúszoboszlói Járásbíróság emeleti tárgyalójának befogadóképessége és a megjelenők 

nagy száma miatt – figyelemmel a tárgyalótermi protokoll szabályaira – várható, hogy a 

nyilvánosság korlátozásra kerül. A médiatartalom-szolgáltatók munkatársait az elsőfokú 

bíróság ítéletével kapcsolatban a Debreceni Törvényszék sajtószóvivője fogja tájékoztatni. 

 

 

Információ: Dr. Dobó Dénes sajtószóvivő, 36/30 748 3847 

 

Dr. Veszprémyné Dr. Szajkó Márta sajtótitkár, 36/30 327 0464 

 

 

 

2021.02.09. 
 

Püspökladányi Járásbíróság – Tárgyaló 

B. 2/2021. 

 

 

 

K. B. Halálos közúti baleset 
gondatlan 
okozásának vétsége 

2021.02.09. 09:00 

Az ügy lényege: 

 

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

szemben halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

 

A vádirat szerint a 29 éves férfi 2019. augusztus 22-én 9 óra 30 perc körül az általa vezetett 

tehergépkocsival közlekedett a 4801-es számú úton, Báránd külterületén. A vádlott Kaba 

felől Báránd irányába közlekedett megközelítőleg 71 km/h sebességgel. A vádlott haladása 

során az út 4+546 km-szelvényéhez érkezve a gépjármű műszerfalára telepített kihangosító 

készülék kijelzőjére tekintett. Az ebből eredő figyelmetlensége miatt járművével közel 2 

méterre áttért a szemközti forgalmi sávba. Ezzel egyidőben vele szemben szabályosan, 68 

km/h sebességgel közlekedett egy másik tehergépkocsi, amelynek sofőrje észlelte, hogy a 

vádlott teherautójával megkezdte az áttérést az ő sávjába. A sértett a baleset elkerülése 

érdekében elkezdett jobbra húzódni és folyamatosan működtette a kürtöt és fékezett. Az 

ütközést a sértett elkerülni már nem tudta, 50 km/h sebesség mellett ütközött a vádlott 



változatlan sebességgel közlekedő járművével – fogalmaz a vád.  

A vétlen 61 éves sofőr olyan súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy másnap a 

kórházban életét vesztette. A vádlott a baleset során súlyos, maradandó sérülést 

szenvedett. Az ügyészség szerint a baleset és a sértett halála a vádlott KRESZ szabályszegő 

magatartásának eredményeként jött létre. 

 

Az ügyészség indítványt tett arra, hogy a járásbíróság a vádlottal szemben felfüggesztett 

fogházbüntetést szabjon ki, továbbá határozott időre tiltsa el őt a közúti járművek 

vezetésétől. 

 

 

 

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! 

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 

2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek 

egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács 

elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy 

a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a 

járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi 

szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a 

sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

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 médiatartalom-szolgáltató 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 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021.02.12. 
 

Debreceni Törvényszék – I. emelet/123-as tárgyaló 

B. 143/2020. 

 

 

T. N. H.  

+ 3 fő 
Hivatali 
vesztegetés 
elfogadásának 
bűntette 

2021.02.12. 09:00 

Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást 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 területén kizárólag az 

elsőrendű vádlotthoz tartoztak azon feladatok, mint az összetett ellenőrzések végzése a 

sugárvédelem, fizikai védelem, radioaktív anyagok nyilvántartása terén, illetve a nukleáris 

anyagok biztosítéki felügyelete hatósági területeken. 

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 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:  

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! 

A Debreceni Törvényszék bírósági épületeiben tartózkodás rendjéről szóló 

2020.EI.II.B.17/257. számú szabályzat értelmében a tárgyalóteremben jelenlévőknek 

egymástól 2 méter távolságban kell lenniük. Ennek figyelembevételével az eljáró tanács 

elnöke az eljárási cselekmény megkezdését megelőzően szükség esetén meghatározza, hogy 

a tárgyalóteremben egyszerre hány fő (hallgatóság)tartózkodhat. A tanács elnöke a 

járványügyi szabályokra tekintettel a tárgyalás lefolytatására vonatkozóan egyedi 

szabályokat is megállapíthat. A tárgyalótermi protokoll betartása érdekében a 

médiatartalom-szolgáltatók munkatársainak létszáma korlátozható. 

Amennyiben a tárgyalótermi protokoll nem tartható be, a tanács elnöke a nyilvánosságot, a 

sajtót a törvényszék sajtószóvivőjén keresztül tájékoztatja.   

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 médiatartalom-szolgáltató 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 

 

 


