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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. április 04.- április 08. 
 

 
2022.04.04. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.04.04. 

 

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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2022.04.05. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 07. sz. tárgyalóterem 

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

kísérlete 

2022.04.05. 

 

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 tanú kihallgatása és ítélethozatal várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.04.07. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. tárgyalóterem 

B.368/2021. A.P. és társai 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2022.04.07. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak a Beregsurány Közúti Határátkelőhelyen láttak el 

szolgálatot 2018. november 19. és 2019. február 26. napja közötti időszakban. 

Ezen időszak alatt a Magyarországról Ukrajnába kilépő általános forgalmi adót 

visszaigénylő személyektől ügyintézésük során rendszeresen jogtalan előnyt, 

készpénzt fogadtak el, melyet a kilépésre jelentkezők az útlevelükben 

helyeztek el. A vádlottak az útlevelet az utastól az ügyintézéshez szükséges 

dokumentumokkal átvették, majd abból a készpénzt a kezelőfülkében 

magukhoz vették és a ruházatukban vagy felállítási helyükön elrejtették, így 

jogtalan előnyre tettek szert. A vádlottak a bűncselekményeiket egymás és 

elöljáróik tudtával, vagy támogatásával hajtották végre. 

Megjegyzés: Az ügyben a III. rendű vádlott 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. április 01. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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