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Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást tart a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben 

életveszélyt okozó, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés vétsége miatt emelt 

vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint a férfi jégkorongozóként a téli szezonon kívül görkorcsolyás edzéseket 

végzett. Ezért 2018. május 3-án 19 óra körül leparkolt autójával Debrecenben, a Hatvan 

utcán, görkorcsolyát, valamint hozzá sisakot és egyéb védőfelszereléseket vett, majd 

körülbelül fél óra alatt a Hatvan utca – Bethlen utca – Egyetem sugárút – Békás-tó 

útvonalon a Nagyerdőre görkorcsolyázott. A vádlott a Nagyerdőről visszaindult a 

belvárosba a Simonyi út – Bem tér érintésével, majd 19 óra 50 perc körül a Füredi útra 

érkezett, ahol a közút mellett lévő, gyalogos- és kerékpárút jobb oldalán haladt. A 

Füredi úti kerékpárúton a vádlott észlelte, hogy előtte vele egy irányba halad egy 

gyalogos, aki a mobiltelefonját használta. 

A vádlott ingerülten felszólította a nőt, hogy távozzon a kerékpársávból, miközben 

balról megelőzte úgy, hogy a haladási iránya szerinti bal oldali sávba áttért, majd a fejét 

visszafordította a telefonáló nő felé. A férfi eközben mindkét kerékpársávot használva a 

buszmegálló felé tovább görkorcsolyázott. Ezzel egyidőben a vádlottal szemben az 

Egyetem sugárút felől a Bem tér irányába a kerékpárúton jobb sávjában haladt 

kerékpárjával a sértett körülbelül 15-20 km/h sebességgel. A vádlott 12-15 km/h 

sebességgel továbbra is hátrafordított fejjel a menetiránya szerinti bal oldali sávban 

közlekedett, amikor vele szemben szabályosan, a saját sávjában 19 km/h sebességgel 

közlekedő sértettnek ütközött. A sértett az ütközés következtében a kerékpárja 

kormányán keresztül előre esett. A sértett az elszenvedett sérülések következtében 

eszméletét vesztette. A 47 éves vádlott a földön fekvő sértetthez lépett, majd megkérte 

a buszmegállóban tartózkodókat, hogy értesítsék a mentőket, akiknek a kiérkezéséig a 

vádlott és a jelenlévő járókelők a sértettet elsősegélyben részesítették, stabil 

oldalfekvésbe helyezték – fogalmaz a vád. Az ügyészség szerint a vádlott szabálytalanul, 

a kerékpárúton gyalogosként görkorcsolyával közlekedve a tőle elvárható figyelmet és 

körültekintést elmulasztotta, mely magatartásával a szabályosan közlekedő sértettnek 

életveszélyes sérüléseket okozott, amelyek maradandó fogyatékosság hátrahagyásával 

gyógyultak. 

A 2020. június 16-án megtartott előkészítő ülésen a vádlott büntetőjogi felelősségét 

nem ismerte be, tárgyaláshoz való jogáról nem mondott le, ezért a bíróság tárgyalásra 

tűzte ki az ügyet. 

Megjegyzés:  

A bíróság szakértőket hallgat meg és iratokat ismertet. Amennyiben a bizonyítási eljárás 

befejeződik úgy perbeszédek és 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@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 

 

 

2021.02.18. 
 

Berettyóújfalui Járásbíróság – 3-as tárgyaló 

B. 3/2021. 

 

 

 

 

B. S. Természetkárosítás 
vétsége 

2021.02.18. 10:00 

Az ügy lényege: 

 

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

szemben gondatlanságból elkövetett természetkárosítás vétsége miatt emelt vádat az 

ügyészség. 

A vádirat szerint a férfi 2019 április-május hónapban egy berettyóújfalui cég vezető állású 

beosztottjaként azt az utasítást adta a Kft. traktoros dolgozóinak, hogy a 

szarvasmarhatelepen, az egyik tárolóban felhalmozott trágyát vigyék ki Berettyóújfalu 

határába, a Csókási dűlőre. A hely egy legelő művelési ágú terület, ahol nagyobb kiterjedésű 

védett sziki kocsord növényállomány volt. A terület a Kft. tulajdonában áll, 2007-től Natura 

2000 besorolást kapott. A Hortobágyi Nemzeti Park természetvédelmi őrei 2019. június 7-én 

észlelték a sziki kocsord-állomány területén a jogellenes trágyalerakást, majd a Debreceni 

Járási Hivatal határozata kötelezte a céget, hogy a trágyát 2019. október 15-éig szállítsa el, 

valamint figyelmeztetésben is részesítette. A vád szerint a hivatal előírta azt is, hogy 3 évig 

gyommentesen kell tartani az elszállított trágyacsomó helyét évente két tisztító kaszálással. 

A trágyát 2019 augusztusában elszállították, majd ezt követően augusztus végén, 

szeptember elején a vádlott utasította az egyik alkalmazottat, hogy a területet tárcsázza fel. 



A vádlott ezzel megsértette a természet védelmére vonatkozó jogszabály egyik 

rendelkezését. 

Az élővilág-védelmi, táj- és környezetvédelmi igazságügyi szakértő helyszíni vizsgálata 

alapján elkészített véleménye szerint a sziki kocsord állomány a trágya lerakása és az azt 

követő talajforgatás, tárcsázás következtében nem csak károsodott, hanem meg is 

semmisült, elpusztult. Az okozott kár eszmei értéke a minimum 12.663 tő elpusztult sziki 

kocsord után 63.315.000 forint - fogalmaz a vád. A sziki kocsord védett növény, mely a 

fokozottan védett nagy szikibagolylepke tápnövénye. 

Natura 2000 területen egy kormányrendelet értelmében trágya kiszórása tilos, az 

úgynevezett tárcsázás pedig természetvédelmi hatósági engedély nélkül gyepfeltörésnek 

minősül. 

Az ügyészség szerint a vádlott a cselekménye lehetséges következményeit azért nem látta 

előre, mert a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta, pedig az adott 

területen már évek óta megtalálható volt ez a védett növény. 

 

 

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 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 

 

 

 

 



2021.02.19. 
 

Debreceni Törvényszék – I. emelet/123-as tárgyaló 

B. 242/2020. 

 

 

 

Z. J. Emberölés bűntette 2021.02.19. 11:30 

Az ügy lényege: 

 

Tárgyalást tart a Debreceni Törvényszék annak a vádlottnak az ügyében, akivel szemben 

különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására állapotánál fogva korlátozottan 

képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt emelt vádat az ügyészség. 

A vádirat szerint az elvált férfi hosszú évek óta egyedül élt Nagykerekiben lévő családi 

házban. A vádlott sem a közeli hozzátartozóival, sem pedig a lakókörnyezetében élőkkel 

nem tartott kapcsolatot. A férfi 2019. év végén ismerkedett meg a sértettel, aki egyedülálló 

volt és rövid idő után a férfi családi házába költözött, attól kezdve élettársi kapcsolatban 

éltek. 

A 38 éves nő alacsony termetű, vékony testalkatú, gyenge fizikumú volt és pszichés 

betegséggel küzdött, amiről a vádlottnak is tudomása volt. A férfi erőszakos, öntörvényű, 

saját érdekeit és szabályait előtérbe helyező életmódja rövid időn belül meghatározóvá vált 

kapcsolatukban. A vádlott folyamatos kontroll alatt tartotta a sértettet, aki egyedül nem is 

közlekedhetett a településen, ezt pedig érzékeltek a lakókörnyezetükben élők is. A férfi 

agressziója 2020. év elejétől fokozódott, rendszeresen és durván puszta kézzel bántalmazta 

az élettársát, akit 2020. február 18. és február 20. között puszta kézzel brutálisan 

bántalmazott. A férfi akkor egy ismeretlen szúró eszközzel is bántalmazta a sértettet, 

amelynek következtében a nő testén 45 különböző sérülés keletkezett. A vádlott által a 

sértett fején okozott sérülések jelentős mennyiségű és hosszú idejű vérzéssel jártak. A 

sértett a vádlott durva és kitartó bántalmazásába belehalt. A vádlott 2020. február 20-án 

reggel maga értesítette a helyi háziorvost, aki a helyszínen megállapította, hogy a sértett 

meghalt. 

 

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 

 

 


