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2022.El.XI.B.3/14. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. április 11.- április 14. 
 

 
2022.04.11., 13. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.04.11. 

2022.04.13. 

 

8.30 

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 

 

2022.04.12., 14. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. tárgyalóterem 

B.368/2021. A.P. és társai 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2022.04.12. 

2022.04.14. 

 

 

9.00 

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. 
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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 

 

 

  NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2022. április 11-április 14. 

 
2022.04.13. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 08. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2022.04.13. 

 

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 
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FEHÉRGYARMATI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2022. április 11-április 14. 

 
2022.04.14. 

 

FEHÉRGYARMATI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 01. sz. tárgyalóterem 

B.28/2021. K.F. vádlott Maradandó 

fogyatékosságot 

eredményező közúti 

baleset gondatlan 

okozásának vétsége 

2022.04.14. 

 

11.00 

 

A vádirat szerint a vádlott 2017. szeptember 10-én 18 óra körüli időben 

Kisnamény irányából Gacsály felé vezető úton a menetirány szerinti jobb 

oldalon közlekedett az általa vezetett mezőgazdasági vontatóból és a 

hozzákapcsolt pótkocsiból álló szerelvénnyel. A vádlott útközben irányjelző 

használatával jelezte, hogy balra, egy mezőgazdasági útra kíván bekanyarodni, 

mely miatt egy pillanatra meg is állt. Ugyanebben az időben a vádlott mögött 

motorkerékpárral 93-101 km/h sebességgel közlekedő sértett irányjelző 

használata mellett megkezdte a vádlott előzését. Mikor észlelte a sértett, hogy 

a mezőgazdasági vontató balra akar kanyarodni, ezért a járműszerelvény 

második pótkocsijától 75 méteres távolságra elhatározta a vészfékezést, de a 

motorkerékpárral nekicsapódott a pótkocsi hátsó bal oldalú kerekének 

A sértett a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló, maradandó 

fogyatékossággal gyógyuló balesetet szenvedett. 

A vádlott cselekményével megszegte a KRESZ 31. §. (6) bekezdésében írt 

szabályokat, mivel nem biztosított elsőbbséget a sértettnek. Úgy kanyarodott 

balra, hogy nem győződött meg arról, hogy előzését másik jármű már 

megkezdte. 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtétele és ítélethozatal 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 07. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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