
Kábelvágás – halálos áramütés 
Egy budapesti, elhanyagolt gyártelepen működő cég vállalkozási 
szerződést kötött egy kis építőipari profillal működő társasággal, hogy 
a területén álló ingatlanon bontási munkákat végezzenek. A 
szerződésben azonban nem határozták meg pontosan a munka 
volumenét, pontos tartalmát, az érintett szerkezeti elemeket és 
berendezéseket, tehát bontási terv nem készült. A munkálatok előtt 
egy héttel a megbízó cég képviselője, illetve a vállalkozó ügyvezetője 
és munkatársai bejárást tartottak a munkaterületen. 
 
A vállalkozás ügyvezetője – a későbbi másodrendű vádlott – a társaság alkalmazásában 
álló brigádvezetőt – a későbbi harmadrendű vádlottat – jelölte a bontási munkálatok 
munkavezetőjének, tehát ő irányította és felügyelte a többi alkalmazott munkáját is.  Ők 
vezették az építési naplót is, amely napra lebontva tartalmazta az alkalmazottaknak szóban 
kiadott munkautasításokat. 

A baleset napján az építési napló a kemence, a kazánok és egyéb berendezések 
bontását irányozta elő, és erre a munkatársak megkapták a szóbeli eligazítást. Az 
alkalmazottak két csoportra oszlottak: köztük volt már ekkor a későbbi sérült, S. A. 
is, aki a központi 0,4 kV-os kapcsolótérben az elosztószekrény alatti kábelárokba 
mászott, és egy 230-as flex gyorsvágóval elkezdte a bejövő kábeleket feldarabolni. 
A kapcsolótér a csarnokból, amely a munkálatok helyszíne volt, nyílt, s ennek zárja 
ismeretlen időponttól kezdve feltörésre került, s így a nyitott ajtó folytán szintén 
bontási területként volt felfogható. A sértett a 6 db, 3x240/240-es kábelből kivágott 
1-1 db, kb. 1 méter hosszú darabot, és kihelyezte ezeket a középen futó folyosó 
padozatára. Ezután a vékonyabb kábeleket kezdte el vágni: az alumínium-erű 
vezetékek gyorsvágóval történő vágása során keletkező finom szemcseméretű 
alumínium por S. A. testfelületére, ruházatára, valamint környezetére hullott. 
Ekkor azonban egy, még feszültség alatt álló kábelbe vágott bele: a vágáskor 
keletkező elektromos ív az alumínium port, illetve az azzal érintett környező 
tárgyakat meggyújtotta. Így lángra kapott S. A. ruhája is. A brigádvezető észlelvén 
a veszélyhelyzetet, kirángatta a sérültet a kábelárokból, és a helyszínen tartózkodó 
munkatársakkal eloltották a tüzet. 
A baleset következtében azonban a sértett testfelületének 70%-án harmadfokú égési 
sérüléseket szenvedett. E sérülés, valamint az ennek szövődményeként fellépő 
kétoldali gócos tüdőgyulladás és általános vérmérgezés következtében a sérül 
elhunyt. Az elszenvedett sérülések és a haláleset között közvetlen ok-okozati 
összefüggés volt megállapítható. 
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A fenti tényállás alapján a sérültet, mint elsőrendű vádlottat, valamint a cég 
ügyvezetőjét és a brigádvezetőt, mint másod- és harmadrendű vádlottakat vád alá 
helyezték a Btk. 171. § (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés b. pontja szerint 
minősülő halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés 
vétségében. 
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