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2022.El.XI.B.3/3. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. január 10.- január 14. 

 

 
2022.01.20. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

B.472/2021. S.M. 

 

Emberölés bűntette 2022.01.20. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott több éve baráti kapcsolatban volt a sértettel, akinek 

lakásában albérlőként lakott. 2021. március 28-án a vádlott egy családi 

rendezvényről tért haza albérletébe, ahol a konyhában erősen ittas állapotban 

találta a sértettet egy széken ülve. Szóváltás alakult ki közöttük, melynek során 

a vádlott odalépett a széken ülő férfihoz és két kézzel olyan erősen 

megszorította a férfi nyakát, hogy attól ő megfulladt és a helyszínen 

elhalálozott.  

A vádlott ezután telefonon értesítette a mentőket.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülést megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. január 17-január 21. 
 

2022.01.17. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.21. sz. tárgyalóterem 

B.645/2021. Gy.B.F. Állatkínzás bűntette 2022.01.17.  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 előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. január 17-január 21. 
 

2022.01.20. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 12. sz. tárgyalóterem 

B.222/2020. P.M. Különösen nagy kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.01.20.  8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2009-től több személytől és cégtől kért kölcsön nagyobb 

összegeket arra hivatkozással, hogy azokat a Németországban elhunyt édesapja 

halála után neki járó, nagy összegű hagyatékból szándékozik visszafizetni. A 

visszafizetési határidők lejártát követően a kölcsönvett összegeket nem fizette 

vissza, ezáltal 20 sértettnek közel 778 millió forint kárt okozott, melyből csak 

néhány millió forint térült meg. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 
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Információ: Dr. Resán Dalma 

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. Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy 

előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu  

 

Nyíregyháza, 2022. január 14. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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