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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. március 28.- április 01. 
 

 
2022.03.28. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 31. sz. tárgyalóterem 

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

indokból több ember 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete 

2022.03.28. 

 

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 iratismertetés, perbeszédek megtétele és ítélethozatal 

várható. 

Információ: dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2022.03.29., 31. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 25. sz. tárgyalóterem 

B.438/2021. B.Z. 

 

Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.03.29. 

2022.03.31. 

 

9.00 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a férfi élettársi kapcsolatban élt a sértettel, azonban a sértett 

új viszonyt kezdeményezett és emiatt a férfi féltékenységből rendszeresen 

zaklatta, bántalmazta élettársát. 2021. május 31-én a hajnali 1 óra körül a férfi 

hazament a Szabolcs megyei házukba és a kulcsra zárt ajtón kopogott. Amikor 

az asszony ajtót nyitott, a vádlott ütni kezdte,  majd egy tapétavágó késsel több 

alkalommal testszerte megvágta, megszúrta az asszonyt. A bántalmazást 

hallva a lakásban tartózkodó gyermekük telefonon segítséget hívott, majd 

magához vett egy kést és édesanyja segítségére sietett. Amikor a vádlott 

meglátta a gyermeket, kikapta a kezéből a kést, megütötte majd az így 

megszerzett késsel a már földön fekvő sértettet több alkalommal megszúrta. 

A sértett a bántalmazás következtében a helyszínen elhalálozott. Időközben a 

helyszínre érkezett az elhunyt sértett édesapja, aki a szobába érve a földön 

fekvő lánya mellett találta a vádlottat. A vádlott a kezében lévő késsel többször 

hasba szúrta magát, majd miután az édesapa számon kérte őt, a vádlott a 

késsel a férfi homloka felé vágott, aki ezután kimenekült a szobából.  

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 
2022.03.30., 31. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 04. sz. tárgyalóterem 

B.333/2021. K.A. 

 

Hivatalos személy 

sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének 

kísérlete és más 

bűncselekmény 

2022.03.30. 

2022.03.31. 

 

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 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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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 tanúk és szakértők kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
2022.03.31. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

B.472/2021. S.M. 

 

Emberölés bűntette 2022.03.31. 

 

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 ítélethozatal várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. március 28-április 01. 
 

 

2022.03.31. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 23. sz. tárgyalóterem 

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

elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége  

2022.03.31. 08.30 

 

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 tanú kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

  MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. március 28 -április 01. 
 

2022.03.28., 29. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 12. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.03.28. 

2022.03.29.  

9.00 

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 kihallgatása 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 25. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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