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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. február 28.- március 04. 

 

 

 

 
2022.02.28. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.02.28. 

 

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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  NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. február 28-március 02. 

 
 

2022.03.02. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Toldi u. I/19. sz. tárgyalóterem 

B.776/2021. B.B. és társai Tiltott állatviadal szervezésének 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.03.02.  9.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű B.B. vádlott 2017-től kezdődően egy Szabolcs megyei 

településen állatviadal céljára kutyákat tartott, tenyésztett, képezett ki és 

forgalmazott. Az állatviadalra tartott kutyák kiképzését B.B. vádlott az állatviadal 

előtt előre eltervezett időtartamban és módszerekkel végezte. A kiképzés során a 

vádlott által a kutyákat erre a célra épített speciális futópadon futtatta, rövid, 

különösen vastag, súlyos láncon tartotta, téttel nem bíró állatviadalokon más 

kutyákkal összeengedve próbálta ki. Engedetlenségük esetén a vádlott a kutyákat 

fizikailag bántalmazta, ezzel különös szenvedést okozott a kutyáknak, mely miatt 

alultápláltságuk, soványságuk, dehidratáltságuk már önmagában is alkalmas volt 

arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodását, pusztulását okozza. 

II., III., IV. és V. rendű vádlottak szintén a fentiekhez hasonló körülmények között 

tartottak és képeztek ki kutyákat állatviadalra. A vádlottak ismerték egymást és 

rendszeresen szerveztek állatviadalokat kutyák harcoltatására.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

  MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. február 28 -március 04. 
 

2022.03.01. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.03.01.  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 
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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. 

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. február 24. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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