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B. 59/2022 

 

 

 Hivatalos személy 
elleni erőszak 
bűntette 

2022.09.13. 13:00 

Az ügy lényege: 

 

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

szemben hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat a Debreceni Regionális 

Nyomozó Ügyészség. 

A vádirat lényege szerint 2022. január 29-én 16 óra 50 perc körül a vádlott házastársának 

segélyhívására érkeztek meg a rendőrök egy berekböszörményi ingatlanhoz. A járőrök a 

vádlottat igazoltatni akarták, ő azonban ittas állapotban nem volt hajlandó alávetni magát az 

intézkedésnek. A férfi az egyik rendőrt azzal fenyegette, hogy ha beteszi a lábát az ingatlan 

területére, akkor megöli őt és le fogja fejezni. A helyszínre megerősítő erők érkeztek, akiket a 

vádlott ugyanilyen módon fenyegetett. A rendőrök előtt ismert volt, hogy a vádlott korábban 

egy karddal súlyosan megsebesített egy személyt, ezért fokozott óvatossággal jártak el. A férfi 

hozzávetőleg egy órán keresztül tudta megakadályozni a rendőri intézkedést, végül az 

egyenruhások az ellenállását megtörték, majd testi kényszert alkalmaztak a férfival szemben, 

akit megbilincseltek és előállítottak az illetékes rendőrkapitányságra. A Debreceni 

Járásbíróság 2022. február 1-jén ügyészi indítványra elrendelte a férfi letartóztatását.   

  

 

Megjegyzés:  

 

Előkészítő ülés. 

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is szájat és orrot takaró maszk használata 

nem kötelező. Ettől függetlenül maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat 

senkinek sem tiltható meg. 

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.  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 

 

 

 

mailto:dobod@birosag.hu


 

2022.09.15. 
 

Hajdúszoboszlói Járásbíróság – Emeleti tárgyaló 

B. 17/2022 

 

 

 Rablás bűntette  2022.09.15. 13:00 

Az ügy lényege: 

 

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

szemben felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette miatt emelt vádat a ügyészség.  

A vádirat lényeget szerint a férfi 2021. december 16-án 19 óra 30 perc körül 

személygépkocsival leparkolt egy hajdúszoboszlói nemzeti dohánybolt közelében. A 

vádlott az üzletből pénzt akart szerezni, a követelése nyomatékosítása érdekében 

magához vett egy körülbelül 20 centiméter pengehosszúságú kést is. A vádlott maszkot 

tett az arcára, felhúzta a kapucniját és felvett egy pár kesztyűt, majd bement a boltba, 

ahol akkor vásárló nem tartózkodott. A férfi a kést a plexi kiszolgáló nyílásán átdugta, azt 

az eladó irányába tartotta, majd azt mondta a megrémült nőnek, hogy „Add ide a pénzt!”. 

A nő a késsel történő fenyegetés hatására a kassza alján lévő gombot megnyomta, így a 

pénztárgép kinyílt és a benne lévő 144.000 forintot odaadta a vádlottnak, aki azt egy 

táskába betette és az üzletből távozott. Ezt követően a férfi a gépkocsival elindult haza, 

útközben a kést, a táskát és a ruházatát egy, az út melletti csatornába dobta. A pénzt a 

férfi ismeretlen célra fordította. A kár később mégis megtérült, a vádlott házastársa a 

dohányboltot üzemeltető sértettnek a pénzt teljes egészében megfizette.  

 

Megjegyzés:  

 

Előkészítő ülés. 

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is szájat és orrot  takaró maszk használata 

nem kötelező. Ettől függetlenül maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat 

senkinek sem tiltható meg. 

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.  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 

 

 

 

 

mailto:dobod@birosag.hu


2022.09.15. 
 

Debreceni Törvényszék – I. emelet/ 122-es tárgyaló 

Bf. 68/2022 

 

 

 Csődbűncselekmény 
bűntette  

2022.09.15. 09:30 

Az ügy lényege: 

 

A Debreceni Törvényszéket jelölte ki végzésével a Kúria, a sajtóban „Szeviép-ügy”-ként 

említett büntetőper másodfokú eljárásának lefolytatására.   

 

A harmadfokon eljárt Pécsi Ítélőtábla a Szegedi Törvényszék, mint másodfokú bíróság által 

meghozott ítéletét részben hiányosnak, részben felderítetlennek, illetve részben 

ellentétesnek találta az ügyiratok tartalmával. Az ítélőtábla álláspontja szerint ezt a részbeni 

megalapozatlanságot az igazságügyi könyvszakértői vélemény további kiegészítésével, a 

szakértő ismételt meghallgatásával lehetne kiküszöbölni. Bizonyítás felvételének a 

büntetőeljárás során a harmadfokú bíróság előtt azonban nincs helye, ezt megismételt 

eljárásban a másodfokú bíróság, jelen esetben kijelölés alapján a Debreceni Törvényszék végzi 

el. 

 

Megjegyzés:  

 

A bíróság a szakvélemény hiányzó részét a tárgyalás anyagává teszi. 

 

A bíróság épületében, így a tárgyalóteremben is szájat és orrot takaró maszk használata 

nem kötelező. Ettől függetlenül maszkot bárki jogosult használni, a maszkhasználat 

senkinek sem tiltható meg. 

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.  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 

 

 

mailto:dobod@birosag.hu

