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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 02.- május 06. 
 

 

 
2022.05.05. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. sz. tárgyalóterem 

B.332/2020. ifj. V.M. 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022.05.05. 

 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2019. május 24-én a vádlott és édesapja nagyobb 

mennyiségű szeszes italt fogyasztottak, majd szóváltásba kerültek egymással. 

A vita során a vádlott a fotelben ülő édesapja fejét több alkalommal 

megütötte, majd magához vett egy fadarabot és azzal bántalmazta a sértettet. 

Az ütésektől a sértett a földre került, ekkor a vádlott rákönyökölt, rátérdelt, 

majd a földön fekvő sértettet magára hagyta és távozott. A sértett a 

bántalmazás következtében életveszélyes sérüléseket szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtétele és ítélethozatal várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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  NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. május 02-május 06. 
 

2022.05.04. 
 

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

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

bűntette és más bűncselekmények  

2022.05.04.  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 a vádlottak 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 28. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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