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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. február 21.- február 25. 

 

 

 

 
2022.02.21. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.02.21. 

 

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 szakértő meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.02.22., 24. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 31. tárgyalóterem 

B.333/2021. K.A. 

 

Hivatalos személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2022.02.22. 

2022.02.24. 

 

9.00 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2021. február 21-én a délutáni órákban rendőrök jelentek 

meg a vádlott Szabolcs megyei házánál azért, hogy egy korábbi 

bűncselekmény gyanúja miatt intézkedjenek vele szemben. A vádlott ekkor 

ittas, bódult állapotban volt. Amikor a vádlott kiment a házból, kiabálva 

kérdőre vonta a rendőröket, megöléssel fenyegette őket, majd bezárkózott a 

házba. A vádlott korábban többször elhangzott öngyilkossági szándékára is 

figyelemmel a helyszínre tűzöltók is érkeztek, akik áramtalanították az 

épületet és elzárták a gázt. Miközben megpróbáltak bejutni a házba, a vádlott 

kezébe vett egy kést és az egyik tűzoltó irányába szúrt. A vádlott ezután is - 

kezében tartva a kést - megöléssel fenyegette a rendőröket. Végül a helyszínre 

érkező megerősítő erő a vádlottat elfogta és kórházba szállította. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott kihallgatása, tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
2022.02.24. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

B.472/2021. S.M. 

 

Emberölés bűntette 2022.02.24. 

 

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 tanúk és szakértők meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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  NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. február 21-február 25. 

 
 

 

2022.02.21. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.05. sz. tárgyalóterem 

B.586/2021. V.Cs. és társa Kiskorú veszélyeztetésének bűntette 

és más bűncselekmények  

2022.02.21.  9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak élettársi kapcsolatban éltek és közösen nevelték a 

B.Sz. II. rendű vádlott előző kapcsolatából származó kiskorú gyermekét.  

Együttélésük során a férfi (V.Cs. I. rendű vádlott) rendszeresen bántalmazta 

élettársa kiskorú gyermekét oly módon, hogy kézzel, vesszővel, szíjjal ütötte a 

gyermeket testszerte, harapdálta, melynek következtében a gyermek 8 napon 

belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 2021. június 21-én délután a vádlottak egy 

játszótérre vitték a gyermeket. Mikor rövid idő elteltével a gyermek onnan haza 

akart menni, az édesanyja maradásra szólította fel, majd tenyérrel arcon ütötte. Az 

ütéstől a gyermek beesett a játszótéren lévő csúszda alá és sírni kezdett. Ezután 

odament hozzá V.Cs. II. rendű vádlott is és tenyérrel ő is megütötte a kiskorú arcát, 

amitől a gyermek beütötte fejét egy vascsőbe és eszméletét vesztette. Ekkor a 

vádlottak megijedtek, a férfi felkapta a gyermeket és a közelben lévő házukig futott 

vele, majd értesítették a mentőket. 

A gyermek a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

Megjegyzés: Az ügyben a tanúk kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.02.21. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 08. sz. tárgyalóterem 

B.622/2021. dr. G.Gy. Rémhírterjesztés 

bűntette 

2022.02.21. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a nyíregyházi férfi 2020. november 25- én „A választás 

szabadsága” címmel egy írást jelentetett meg a saját internetes oldalán, 

melyben értelmetlen intézkedésnek nevezte a nyugdíjasok számára biztosított 

vásárlási idősávot, a kormányzat intézkedéseit víruspropagandának, illetve az 

egész védekezést mesterségesen szított hisztériának. A kötelezően viselni 

rendelt szájmaszkokról azt állította, hogy azok nem töltik be védelmi eszköz 

szerepüket. 

A vádirat szerint a vádlott szándéka a nagy nyilvánosság előtt a pandémia 

létének tagadására, a védekezési intézkedések céljának, eredményességének 

akadályozására irányult és magatartása alkalmas volt a köznyugalom 

megzavarására.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

2022.02.22. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.24. sz. tárgyalóterem 

Fk.670/2021. L.S. Állatkínzás bűntette  2022.02.22.  11.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2021. április 18-án egy Szabolcs megyei település 

ingatlanának kertjében lévő betonoszlophoz kötötte kutyáját, majd egy bottal 

ütlegelni kezdte. A vádlott cselekményét a helyszínre érkező polgárőrök zavarták 

meg. A bántalmazás során az eb olyan sérüléseket szenvedett el, melyek különös 

fájdalommal jártak. A bántalmazás alkalmas volt arra, hogy az az ebnek 

maradandó egészségkárosodást, végső soron pusztulását okozza. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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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. február 17. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 

 

 

 

 

 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/

