
 

 

 
 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. Pf. 85  
  t. 06 42 523-902, 06 42 523-903  
  f. 06 42 410-045, 06 42 523-904 
  e. birosag@nyiregyhazit.birosag.hu  
  http://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 
 

 

 

2022.El.XI.B.3/4. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. január 31.- február 04. 

 
2022.01.31. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 31. tárgyalóterem 

B.489/2020. dr. S.D. Előre kitervelten, aljas 

indokból több ember 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete 

2022.01.31. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a román állampolgárságú vádlott 2012-ben ismerkedett meg 

a sértettel, akivel érzelmi kapcsolatba került. A sértett 2013-ban 

kezdeményezte a férjével való házassága felbontását is, azonban később 

meggondolta magát és úgy döntött, hogy férjével marad. Ezt a vádlott nem 

fogadta el, folyamatosan kereste személyesen, telefonon és e-mail-ben is a 

sértettet, szerette volna kapcsolatukat helyreállítani. A vádlott a 

visszautasításba nem tudott belenyugodni, ezért elhatározta, hogy leszámol 

az asszonnyal és annak férjével is. 2016. augusztus 31-én - a korábban 

nyíregyházi „KGST” piacon vásárolt - pisztollyal a sértettek lakóházának 

közelébe autózott, majd onnan kerékpárral közelítette meg a házat, elrejtőzött 

és várakozott. Amikor az asszony hazaért, a vádlott követni kezdte, majd 

bejárati ajtónál előrántotta fegyverét és a házaspárra lőtt.  

Ezután a férfi kerékpárját berakta a gépkocsiba, majd Romániába menekült, 

ahol másnap európai elfogatóparancs alapján fogták el a rendőrök.  

Az asszony a lövés következtében a helyszínen elhalálozott, míg férje életben 

maradt, azonban maradandó fogyatékossággal, súlyos egészségromlással 

gyógyult meg. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanú kihallgatása várható. 

Információ: dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2022.02.01. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 07. sz. tárgyalóterem 

B.403/2021. M.J.Cs. Emberölés bűntettének 

kísérlete 

2022.02.01. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a férfi 2020. tavaszán áramot vezetett a ház bejárati ajtajának 

kilincsébe azért, hogy megvédje ingatlanát a betörőktől. Ennek megfelelően a 

házban található hálózati dugaljba dugott hosszabbítót és a hosszabbító fázis 

szálát rákötötte a bejárati ajtó zárját borító fém zárvédő lemezéhez, melyet egy 

távirányítóval működtető megszakítóval látott el. Amikor a vádlott elhagyta a 

házat, áram alá helyezte a bejárati ajtó kilincsét, mely alkalmas volt emberi élet 

kioltására. A vádlott az ingatlan bejárati kapujára egy fehér papírlapot tűzött, 

melyen a „STOP, ÁLLJ” felirat állt. 2021. április 08-án délután két hajléktalan 

életmódot folytató férfi be akart menni a házba, hogy ott pihenjenek. Amikor 

bejárati ajtóhoz értek, az egyik férfi rongyot tekert a kezére, azzal beütötte a 

bejárati ajtó üveges részét, majd a nyíláson benyúlt és a közeli asztalról felvett 

egy kalapácsot, hogy szétverje a bejárati ajtót. Miközben kivette a kalapácsot, 

hozzáért az ajtóhoz, amitől kismértékű áramütést szenvedett. Ezután meglátták 

az ajtón húzódó kábelt, és mivel azt hitték, hogy riasztó, elmenekültek a 

helyszínről. 

A vádlott szándéka azzal, hogy áramot vezetett az ajtóba, emberi élet kioltására 

irányult. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatás és szakértők meghallgatása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.02.01., 02.03. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II. em.1.sz. tárgyalóterem 

B.380/2021. B.L.T. és társai Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.02.01. 

2022.02.03. 

9.00 

9.00 

A vádirat szerint B.L.T. vádlott egy cégcsoport vezetője, az ügy további öt 

vádlottja pedig a cégcsoport magasabb beosztású tisztségviselői. A cégcsoport 

egyik vállalkozása növénytermesztésben használt termékek gyártásával, míg 

egy másik azok értékesítésével foglalkozik. A termelés során keletkezett, de 

saját minőségi előírásaiknak nem megfelelő termékeket az I.r. vádlott utasítása 

alapján a többi vádlott bevonásával a gyárban leértékelték, és önköltség alatti 

áron értékesítették az I.r. vádlott által megjelölt cégeknek. Az ily módon 

megszerzett termékeket az I.r. vádlott által megjelölt cégek jóval magasabb 

áron értékesítették a végfelhasználók felé, mintha azok nem is lennének 

minőséghibás termékek. Az I.r. vádlott az egyik kereskedő céggel abban is 

megállapodott, hogy az ily módon megszerzett termékek vételárából bizonyos 

összeget visszaoszt neki. A megállapodás alapján 2011-2016 év között több, 

mint 764 millió forintot és egy nagy értékű karórát adott át az I.r. vádlottnak. 

Megjegyzés: Az ügyben II. és III. rendű vádlottak vonatkozásában előkészítő ülés 

megtartása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. január 31-február 04. 
 

2022.02.01. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 12. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.02.01.  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. 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

FEHÉRGYARMATI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. január 31-február 04. 
 

2022.02.01. 
 

FEHÉRGYARMATI JÁRÁSBÍRÓSÁG fszt.6. tárgyalóterem 

B.107/2021. T.I. vádlott A felfegyverkezve, a bűncselekmény 

elhárítására idős koránál fogva 

korlátozottan képes személy 

sérelmére elkövetett rablás 

bűntettének kísérlete és más 

bűncselekmény  

2022.02.01.  8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2021. május 12-én napközben megjelent a 86 éves 

sértett Szabolcs megyei ingatlanának udvarán, és 1000 forintot kért tőle. 

Az idős asszony közölte a vádlottal, hogy nincs pénze. A vádlott ezt a választ nem 

fogadta el, elővett egy kést, majd azt a sértett nyakához tette és felszólította, hogy 

menjenek be a házba és adjon neki pénzt. A sértett erre nem volt hajlandó, ezért a 

vádlott erőszakkal a lakóház irányába tolta a sértettet, közben a kést ismét a 

nyakához szorította, megfenyegette, hogy ha nem ad neki pénzt, elvágja a torkát.  

A szobába érve a vádlott odalépett a szekrényhez, melyet kihasználva a sértett az 

ágyához indult, hogy a közelben felszerelt vészhívó jelzőjét meg tudja nyomni. Ezt 

látva a vádlott a sértett felé lépett és az ágyra lökte, azonban a sértettnek sikerült 

a vészhívó gombját megnyomni, melyet észlelve a vádlott távozott a helyszínről. 

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 28. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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