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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2023. január 09.- január 13. 

 
 

2023.01.09. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. sz. tárgyalóterem 

B.534/2020. C.P. vádlott Több ember sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmény  

2023.01.09. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. november 6-án alkoholt és bódító hatású 

gyógyszert fogyasztott, majd aznap éjjel nyíregyházi otthonában rátámadt az ott 

alvó sértettre. A földre rántotta őt, két kézzel a nyakát megragadta és közben 

megöléssel fenyegette. Miután a vádlott abbahagyta a fojtogatást, több 

alkalommal arcon ütötte a sértettet. A sértett segítségére sietett a vádlott 

édesapja, aki felszólította fiát a bántalmazás abbahagyására. Ekkor C.P. őt is 

megtámadta, földre vitte, a mellkasára ült és több alkalommal megütötte, majd 

egy ruhafogassal fojtogatta. A vádlott ezután a konyhába ment, ahol magához vett 

két konyhakést és továbbra is megöléssel fenyegette az édesapját. Mikor az 

édesapa a fia után ment a konyhába, a vádlott a nála lévő konyhakéssel megszúrta 

őt. Ezután a vádlott az utcán parkoló gépjárműbe ült és elhajtott a helyszínről, őt a 

rendőrség Kótaj külterületén fogta el. 

A vádlott édesapját kórházba szállították, azonban a szakszerű kórházi ellátás 

ellenére elhalálozott.  A másik sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtartása várható. 

Információ: Dr. Bartha Andrea 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2022.01.10. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 07. sz. tárgyalóterem 

B.465/2022. T.L. vádlott Emberölés bűntette 2023.01.10. 

 

9.00 

 

 

Az ügy lényege:  

A vád szerint 2022. július 28-án a vádlott alkoholt fogyasztott és arra nyugtatót 

vett be, majd főzni kezdett.  Amikor a válófélben lévő felesége hazaért újfehértói 

otthonukba, kérdőre vonta őt az ittassága, illetve az otthagyott elmosatlan kés 

miatt. A férfi ekkor kivette felesége kezéből a konyhakést és azzal több 

alkalommal, testszerte megszúrta.  

A sértett a szúrások következtében a helyszínen életét vesztette. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés tartása várható. 

Információ: Dr. Bartha Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

2022.01.12. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 07. sz. tárgyalóterem 

B.433/2022. K.Cs. vádlott Emberölés bűntettének 

kísérlete 

2023.01.12. 

 

9.00 

 

 

Az ügy lényege:  

A vád szerint a vádlott érzelmi kapcsolatot szeretett volna kialakítani a sértettel, 

azonban a nő ezt visszautasította. 2021. október 21-én a vádlott napközben 

nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd a sértett nyíregyházi 

lakásához ment, ahol az utcán megbújva várta, hogy hazaérjen. Amikor a sértett 

a lakása elé ért, a férfi hátulról megtámadta, majd egy kapupánttal több 

alkalommal a fejét megütötte és közben megöléssel fenyegette. A sértett 

kiabálását egy közelben lakó észlelte, aki a nő segítéségére sietett, a vádlottat a 

földre teperte, így megakadályozta a további bántalmazást.   

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett, azonban a vádlott cselekménye alkalmas volt arra, hogy a sértett 

életét kioltsa, annak elmaradása csupán a véletlenen és a tanú hatékony 

közbelépésén múlott. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés tartása várható. 

Információ: Dr. Bartha Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2023. január 09-január 13. 
 

2023.01.11. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.21. sz. tárgyalóterem 

B.645/2021. Gy.B.F. vádlott Állatkínzás bűntette 2023.01.11.  13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott egy Szabolcs megyei telepen 2020-ban több száz juhot, 

legalább 100 kecskét, 7 szamarat, 15 kutyát és baromfit tartott olyan rossz 

körülmények között, melyek az állatoknak maradandó egészségkárosodást vagy 

az állatok pusztulását okozta. A vádlott az állattartó telepet nem kerítette körbe, az 

állatok a telepen és környéként szabadon, felügyelet nélkül jártak. Az állatok 

tartása során a vádlott nem tartotta be a folyamatos takarmány- és vízellátást nem 

biztosította, így az állatok kórosan lesoványodtak. A különböző állatfajokra 

jellemző alapvető igényeket, patáik gondozását nem végezte el, ami az állatoknak 

különös fájdalmat okozott. A telepen található kutyák egy részét a vádlott 

folyamatosan láncra kötötte, élelmezésüket nem biztosította mellyel az állatoknak 

szenvedést okozott. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértő kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Bartha Andrea 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
FONTOS! 
Kérjük, hogy a tárgyalásokon / előkészítő üléseken való részvételi szándékukat előzetesen, 

legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni a 30/380-6786 

telefonszámon.  

 

Nyíregyháza, 2022. december 22. 

  dr. Bartha Andrea 

        sajtószóvivő 
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