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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. március 07.- március 11. 

 
 

2022.03.07. 

 

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 

2022.03.07. 

 

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 I. rendű vádlott vonatkozásában előkészítő ülés megtartása 

várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu


 2 

 

 
2022.03.07. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.03.07. 

 

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 

 
 

2022.03.09. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 26. sz. tárgyalóterem 

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

emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmény  

2022.03.09. 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. 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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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  

 

 
2022.03.10. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 25. sz. tárgyalóterem 

B.172/2020. B.L.T. Vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2022.03.10. 

 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott munkája során 2006-tól kapcsolatban állt egy másik 

vállalattal, ami a vádlott érdekeltségébe tartozó cégek által gyártott termékeket 

is értékesítette.  

2009. őszén a vádlott felajánlotta ezen értékesítő cég vezetőjének, hogy 

nagy mennyiségű műtrágyát ad át részére letéti szerződés alapján, amelyet 

a nagy vevőkörrel rendelkező vállalkozó számla nélkül, a piaci ár alatt 

értékesíthet tovább. Az ajánlat arról is szólt, hogy az ebből összegyűlt 

összeget a férfi átadja a vádlottnak, aki ennek fejében elintézi, hogy a Zrt. a 

teljes letéti készletet kedvezményes áron fogja neki kiszámlázni.  

A fenti megállapodás alapján 2010. januártól októberig a vállalkozó a 

végfelhasználók részére készpénzért, számla nélkül értékesítette a 

termékeket, majd az azokért kapott 135.400.000 forintot átadta a vádlottnak 

azért, hogy ő a teljes letéti készletet jóval alacsonyabb áron számlázza ki a 

vállalkozó által vezetett cégnek.  

 

 Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

  MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. február 28 -március 04. 
 

2022.03.10. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.03.10.  8.30 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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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. 

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. március 03. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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