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2023.02.06. 
 

Debreceni Törvényszék – I. emelet/ 122-es tárgyaló 

Bf. 68/2021 

 

 

 Csődbűncselekmény 
bűntette 

2023.02.06. 10:00 

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 perbeszédek folytatása várható. 

 

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

 

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

 

 

 

2023.02.07. 
 

Debreceni Törvényszék – Fszt. / 10-es tárgyaló 

Kb. 27/2022 

 

 

 Szexuális erőszak 
bűntette  

2023.02.07. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

Előkészítő ülést tart a Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa annak a vádlottnak az 

ügyében, akivel szemben erőszakkal elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt emelt 

vádat a Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség. 



 A vádlott 2022. január 5-én határozott idejű önkéntes területvédelmi tartalékos katonai 

szolgálati jogviszonyt létesített a Magyar Honvédséggel. Ezen szolgálati jogviszony 

keretében a Magyar Honvédség volt önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezetőjét 

Miskolcon kötelezték szolgálat teljesítésére 2022. január 5-től 2022. július 5-ig. 

A vádirat lényege szerint 2022. június 20-án 17 óra körül a sértett, aki várandósságának 

23. hetében járt, munkahelyéről tartott hazafelé Miskolcon, a 20 -as számú autóbusszal. 

A nő a buszról a Népkert megállóhelyen leszállt, majd a Görgey Artúr utcát a Perczel Mór 

utcával összekötő Kálvária lépcsősoron indult tovább. A lépcsőn a vádlott követni kezdte 

a sértettet, aki a lépcsőn megállt, mert állapotánál fogva kifáradt és meg kellett pihennie. 

Ekkor mögé lépett a vádlott és hátulról átölelte a nőt, majd lehúzta a földre és a nyakánál 

fogva fojtogatni kezdte, hogy ne tudjon segítséget hívni. Ennek ellenére a sértett 

hangosan segítségért kezdett kiabálni. Ezt hallva a férfi a földön fekvő sértettet elkezdte 

a lépcső mellett található erdős részre húzni, közben a nő szájába a földről felvett avart 

tömött, hogy elcsendesítse. A sértett ekkor átmenetileg abbahagyta a kiabálást, a vádlott 

ekkor elengedte a nő fejét és a száját, majd a nő mellkasára ült és elkezdte levenni annak 

ruháját. A nő folyamatosan ellenállt, kiabált, könyörgött a vádlottnak, hogy hagyja békén, 

mert terhes, illetve segítséget próbált kérni – fogalmaz a vád. A nyomozó ügyészség 

szerint a férfi szexuális cselekményt akart végezni a sértettel, de a nőnek eközben sikerült 

felhívnia a segélyhívó központot, ezért a vádlott elmenekült a helyszínről.  

Az esetről történt bejelentést követően a Miskolci Rendőrkapitányság nagy erőkkel, forró 

nyomon megkezdte az adatgyűjtést az akkor még ismeretlen elkövető azonosítása 

érdekében. Az Életvédelmi Alosztály vezetője és egyik nyomozója a Miskolci 

Önkormányzat Rendészeti Osztályának vezetőjével áttekintették a térfigyelőkamerák 

felvételeit, amelyek alapján rövid időn belül azonosították vádlottat, akit 2022. június 21-

én elfogtak, a Debreceni Járásbíróság pedig 2022. június 24 -én elrendelte a 

letartóztatását. Az önkéntes területvédelmi tartalékos szakaszvezető jogviszonyát az 

elkövetéstől számított három napon belül megszüntették . 

A nyomozó ügyészség vádiratában indítványozta, hogy amennyiben a vádlott az 

előkészítő ülésen a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismeri, és lemond a 

tárgyaláshoz való jogáról, a bíróság ítélje 7 év fegyházbüntetésre.  

Megjegyzés:  

 

Előkészítő ülés. 

 

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

 

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

 

 

2023.02.08. 
 

Debreceni Járásbíróság – Fszt. / 28-as tárgyaló 

B. 407/2022 

 

 

 Halálos közúti 
baleset gondatlan 
okozásának vétsége 

2023.02.08. 08:30 

Az ügy lényege: 

 

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

halálos közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat az ügyészség. 



A vádirat lényeget szerint 2021. szeptember 6-án, kora reggel a vádlott autóval közlekedett 

Debrecenben, a Böszörményi úton, amely egy forgalmas, kétszer két sávos út. A baleset 

időpontjában gyér volt a forgalom, az útszakasz forgalmát szabályozó közlekedési jelzőlámpa 

villogó sárga jelzést adott. A gépjárműben négyen utaztak, a biztonsági övet mindenki 

használta.  

A sofőr rendkívüli figyelmetlensége folytán nagyon későn vette észre azt, hogy vele szemben 

mindkét forgalmi sávban, illetve mellette is megállt egy-egy gépjármű a kijelölt 

gyalogosátkelőhely előtt, ahol a 63 éves asszony folyamatosan, normál tempóban haladt át. 

Az úttestre lépésének pillanatában a vádlott által vezetett személygépkocsi még 197 méterre 

közlekedett az elkövetés helyszínére számítottan, majd 10,6 másodperc múlva jelentős 

észlelési késedelem mellett, az ütközés előtt 1,3 másodperccel alkalmazott vészfékezéssel, 62 

km/h sebességgel ütötte el a gyalogost. A baleset következtében a sértett olyan súlyos, 

életveszélyes sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. 

A vádlott súlyosan gondatlan KRESZ szabályszegése miatt következett be a halálos baleset. 

Az ügyészség a vádlottal szemben, amennyiben az előkészítő ülésen beismerő vallomást tesz 

és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, 2 év fogházbüntetést indítványozott és azt, hogy őt a 

bíróság 2 év 6 hónapra tiltsa el a közúti járművezetéstől.   

 

 

 

Megjegyzés:  

 

Perbeszédek és ítélethirdetés várható. 

 

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

 

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

 

 


