
 

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 D.B.A.  Gondatlanságból 
elkövetett halált 
eredményező vasúti 
közlekedés 
veszélyeztetésének 
vétsége 

2014. 06. 
12.  
9 óra 

Fszt.5. 
tárgyalóterem 

 

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint D.B.A. vádlott a 
MÁV Start Zrt.-nél belföldi jegyvizsgálóként dolgozik. A vádlott 
feladata a személyszállító vonatokon a menetjegyek ellenőrzése és 
kezelése, részvétel a vonatközlekedés lebonyolításában. A vádlott 
a vádbeli napon nem győződött meg körültekintően a 
felügyeletére bízott kocsiajtók becsukásának megtörténtéről és 
indulásra kész jelzést adott a vezető jegyvizsgáló irányába. 
 
A vonat indulását követően a sértett a nyitott kocsi ajtajából 
kiesett a peron és a mozgó szerelvény közzé. A sértett olyan 
súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen az életét 
vesztette. 
 
Az ügyészség a vádlottat egy rendbeli gondatlanságból elkövetett 
halált eredményező vasúti közlekedés veszélyeztetésének 
vétségével vádolja a vádlottat.   

Információ: Dr. Toma Attila 
sajtószóvivő helyettes 
42/523-815 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Járásbíróság ( Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 L.B. Közfeladatot ellátó 
személy elleni erőszak 
bűntette 

2014. 06. 
10.  
8 óra 45 
perc 

I/24. 
tárgyalóterem 

 

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint L. B. vádlott 
2013. augusztus 14. napján 9 és 10 óra közötti időben a Jósa 
András Kórház gyermeksebészeti részlegén bent fekvő rokonát 
látogatta meg. A vádlott rokonával hangoskodni kezdett, trágár 
kifejezéseket használt, ezért az ott dolgozó Dr. CS.-né Dr. H.M. 
sértett több esetben rászólt, hogy viselkedését hagyja abba vagy 
távozzon az osztályról. A vádlott elment, de kis idő múlva ismét 
megjelent és folytatta a trágár kiabálást. Ekkor a sértett ismét 
figyelmeztette, hogy hagyja el a kórtermet. Mivel a vádlott nem 
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távozott a sértett értesítette a biztonsági szolgálatot, erről a 
vádlottat is tájékoztatta. A vádlott ekkor kiabálva trágár 
kifejezésekkel illette a sértettet, majd nyakát megragadta és azt 
megszorította.  A sértettnek elmondása szerint sérülése nem 
keletkezett, könnyű testi sértés miatt magánindítványt nem 
terjesztett elő.  
 
A járási ügyészség a vádlottat közfeladatot ellátó személy elleni 
erőszak bűntettével vádolja.  
 
A bíróság az ügyben az első tárgyalást 2014. április 10. napján 
tartotta.  
 

Információ: Dr. Toma Attila 
sajtószóvivő helyettes 
42/523-815 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
Nyíregyháza, 2014. június 6. 
                                   Tisztelettel: 
          Dr. Toma Attila 
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