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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 09.- május 13. 

 

 
2022.05.10., 12. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 31. sz. tárgyalóterem 

B.438/2021. B.Z. 

 

Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.05.10. 

2022.05.12. 

 

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 szakértők meghallgatása, perbeszédek megtétele és 

ítélethozatal várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2022.05.12. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 24. sz. tárgyalóterem 

B.54/2022. L.A. 

 

Emberkereskedelem 

bűntette és más 

bűncselekmény 

2022.05.12. 

 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett 2020. januárjában tudomást szerzett arról, hogy a 

vádlott pénzszerzési lehetőségként felajánlotta ismerősének, hogy róla és 

élettársáról erotikus felvételt készít. Mivel a sértettnek is szüksége volt pénzre, 

megkérte ismerősét, hogy szervezzen egy találkozót neki is a vádlottal. A 

vádlott és a sértett egy nyíregyházi bevásárlóközpont parkolójában 

találkoztak, ahol a sértett beszámolt a vádlottnak arról, hogy nem rendelkezik 

lakással, élettársával közös gyermekük pedig nevelőszülőnél van. A sértett 

elmondta, hogy szeretnék lakhatásukat rendezni és gyermeküket is magukhoz 

venni, ezért ők is vállalkoznának erotikus felvételek készítésére. A vádlott 

közölte a sértettel, hogy filmforgatásban nem tud neki segíteni, de Ausztriában 

lévő bárjaiban tud neki lehetőséget nyújtani prostitúciós tevékenység 

végzésére. A vádlott a sértettnek a bevétel 50%-át ígérte. A bárhoz 2020. 

január 22-én érkeztek meg, ahová a vádlott bekísérte a sértettet, majd a sértett 

által munkabér előlegként felvett 500 eurót elvette tőle és hazautazott. A 

sértett 2020. január 22. és 29. között dolgozott prostituáltként a 

szórakozóhelyen, majd munkakörülményei miatt feljelentést tett. 

A vádirat szerint a vádlottat 2019. július 25-én a személygépkocsijával a 

nyomozó hatóság intézkedés alá vonta, mely során a járműből amfetamin 

tartalmú fehér port foglaltak le. 2019. november 22-én Budapesten ismét 

igazoltatták a vádlottat, mely során a tőle levett vizeletminta kábítószernek 

minősülő vegyületet mutatott ki.   

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. május 09 -május 13. 
 

2022.05.10. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.05.10. 

  

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 iratismertetés 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.  

 

Nyíregyháza, 2022. május 05. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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