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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. MÁRCIUS 5-10. 
 

2018.03.06. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

J. T. 

 

Több ember életét 

veszélyeztető emberölés 

bűntettének kísérlete 

2018.03.06. 8.30 B.149/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2013. május 5-ére virradó éjszaka egy nyíregyházi 

pubban szórakozott, ahol nagyobb mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után 

nézeteltérésbe keveredett a pultos férfival. A vádlott ezután elment a közeli 

benzinkúthoz, ahol a kukából kivett egy 1,5 literes flakont, abba beletöltve 1 

liter benzint, és egy öngyújtót vásárolt. Visszament a pubhoz, és azért, hogy az 

őt ért sérelmet megtorolja, az ajtó fa borítására locsolta a benzint mindkét 

ajtószárnyon, és meggyújtotta. A vádlott tudta, hogy a pultoson és az ott 

dolgozókon kívül több vendég tartózkodik bent, akik csak az általa meggyújtott 

ajtón át tudnak kijutni. A vádlott a szórakozóhely mellett lévő söröző teraszáról 

nézte az általa okozott tüzet és következményeit.  A bent lévő dolgozók a 

füstöt észlelve értesítették a rendőrséget. A tüzet végül a tűzoltóság tudta csak 

eloltani. A tűz korai felfedezése folytán a bent lévő személyek nem sérültek 

meg. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk és szakértők meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.03.07. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

Sz. Zs. és társa 

 

Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

2018.03.07. 8.30 B.95/2016. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. r. vádlott albérlőként költözött be a sértett nyíregyházi 

lakásába. 2015. május 23. napján napközben több liter bort fogyasztottak, 

majd délután I. rendű vádlott a sértettet ököllel arcon ütötte, aki hanyatt esett, 

de felállt, majd őt a II. rendű vádlott is bántalmazta. A sértett élettársa a 

védelmére kelt, ekkor a sértettet I. és II. rendű vádlottak többször megütötték, 

amitől a földre került, ahol a vádlottak tovább folytatták bántalmazását. A 

sértett az idejekorán érkezett orvosi ellátás ellenére rövid időn belül 

elhalálozott.  

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása  várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 
2018.03.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 31. sz. tárgyalóterem 

Á. S. 

 

Halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset 

okozásának vétsége 

2018.03.08. 10.15 Bf.784/2017. 

Az ügy lényege:  

Az elsőfokú bíróság 2017. szeptember 9-én halálos tömegszerencsétlenséget 

eredményező közúti baleset okozásának vétsége miatt 2 év, végrehajtásában 3 

évre felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte Á. S. vádlottat, valamint 3 évre 

eltiltotta a közúti járművezetéstől. 

A nem jogerős ítélet tényállása szerint a vádlott 2016. szeptember 5-én 

délután a vádlott 49 iskolás gyermeket szállított autóbusszal Ludastó irányából 

Geszteréd felé haladva. Az út egy jobbra ívelő szakaszon a növényzettől nem 

volt belátható. Ekkor a busszal szemben közlekedett egy kishaszon jármű. A 

járművek egyszerre értek a be nem látható kanyarhoz, és rosszul 

megválasztott sebességük miatt összeütköztek. A baleset következtében a 

kishaszon járművet vezető férfi és egyik utasa a helyszínen életét vesztette. A 

buszon utazó gyermekek közül többen megsérültek. 

Megjegyzés: Az ügyben másodfokú ítélethirdetés várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. MÁRCIUS 5-10. 

 
2018.03.07. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. em. 23. sz. tárgyalóterem 

Sz. Zs. Számviteli rend 

megsértésének bűntette 

2018.03.07. 13.00 B.1177/2016. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott a 2014. évi országgyűlési választásokkal 

kapcsolatban jelentős állami támogatásban részesült. Az Állami Számvevőszék 

ellenőrzést indított a pénzeszközök elszámolása miatt. A vádlott az egyéni 

képviselőjelöltjeitől nem követelte meg az általuk felhasznált kampánypénzek 

kapcsán olyan iratok elkészítését és benyújtását, amelyek alapján 

megállapítható lett volna, hogy a pénzösszeget a kampánytevékenységgel 

összefüggő kiadásokra fordították-e. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. február 28. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 


