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

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. január 24.- január 28. 

 
2022.01.25. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 24. tárgyalóterem 

B.92/2021. L.D. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmények 

2022.01.25. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. december 24-én napközben alkoholt ivott és 

kábítószert fogyasztott, majd az esti órákban egy családi rendezvényen a 

feleségét pofon ütötte és megrúgta. Az asszony a verés elől bemenekült a 

házba és az ott lévő rokonoktól kért segítséget. Ezután a vádlott testvérei 

kimentek az udvarra, hogy a további bántalmazást megakadályozzák, azonban 

ekkor a vádlott a zsebéből elővett egy kést. Amikor a vádlott egyik testvére 

megpróbálta lefogni őt, akkor a nála lévő késsel több esetben megvágta a 

mellkasán, és két alkalommal megszúrta a férfit. Ezután a vádlott a másik 

testvérére is rátámadt, több alkalommal megvágta, majd egy alkalommal 

megszúrta őt. Ezután a sértettek a házba mentek és az ott lévők telefonon 

értesítették a mentőket és a rendőrséget. 

 

A sértettek sérülései 7-8 napra tehetők, azonba mindkét esetben fennállt az 

életveszélyes sérülések kialakulásának reális esélye. 

 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtétele és ítélethozatal várható. 

Információ: dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2022.01.24. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.268/2018. Dr. K.Gy.  Előre kitervelten, aljas 

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.01.24. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2015. február 25-én élettársával, a sértettel együtt a 

vádlott édesanyjához utazott autóval, ahol megkérte az édesanyját, hogy 

menjen el otthonról, így az épületben csak ő és a sértett tartózkodott. A vádlott 

ottlétük alatt egy konyhakést vett magához, amivel a sértett torka irányába 

szúrt, aki védekezés közben ráfogott a kés pengéjére. Dulakodás közben a 

vádlott megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett mindkét 

kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt. A vádlott ezt követően egy balta tompa 

végével a vérző sértett fejére ütött. A sértett életveszélyes sérüléseket 

szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

2022.01.26. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 26. sz. tárgyalóterem 

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

emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmény  

2022.01.26. 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. 
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A vádlott édesapját kórházba szállították, azonban a szakszerű kórházi ellátás 

ellenére elhalálozott.  A másik sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 
2022.01.27. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. sz. tárgyalóterem 

B.332/2020. ifj. V.M. 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022.01.27. 

 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2019. május 24-én a vádlott és édesapja nagyobb 

mennyiségű szeszes italt fogyasztottak, majd szóváltásba kerültek egymással. 

A vita során a vádlott a fotelben ülő édesapja fejét több alkalommal 

megütötte, majd magához vett egy fadarabot és azzal bántalmazta a sértettet. 

Az ütésektől a sértett a földre került, ekkor a vádlott rákönyökölt, rátérdelt, 

majd a földön fekvő sértettet magára hagyta és távozott. A sértett a 

bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása, perbeszédek megtétele és 

ítélethozatalvárható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. január 24-január 28. 
 

 

2022.01.25. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 23. sz. tárgyalóterem 

B.485/2021. dr.O.M. Halált okozó, foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége  

2022.01.25. 10:00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2020. május 15-én a vádlottat vendégvadászként egy vendég 

vadásztató vitte ki egy újfehértói vadászterületre. A vadászat során a 

vendégvadásztató átengedte a tulajdonában lévő vadászfegyvert a vádlottnak, 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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aminek működését és használatát a vadászat előtti napon megmutatta. A vadászat 

során a vádlott a mintegy 6000 méter hatótávolságú golyós lőfegyver kibiztosítását 

szabálytalanul, felfelé tartott fegyvercsővel, Újfehértó lakott területének irányába, 

a vízszinteshez képest felfelé irányba bal kézzel végezte, melynek során egy vétlen 

lövés adott le észak-kelet felé. A vádlott által szabálytalanul végzett kibiztosítás 

során kilőtt lövedék egy újfehértói ingatlan udvarán tartózkodó sértettet találta el. 

A sértett a lövedék okozta sérülések következtében elhunyt. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

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 20. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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