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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. május 30.- június 03. 
 

 
2022.05.30., 31. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.05.30. 

2022.05.31. 

 

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 
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2022.06.01. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 07. sz. tárgyalóterem 

B.81/2021. S.G.  Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2022.06.01. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2020. július 31-én a délutáni órákban Ópályiból 

Mátészalka irányába gyalogolt, ahol szembe találkozott ismerősével. A férfi 

megszólította a sértettet és dohányt kért tőle. Amikor a sértett elmondta, hogy 

nincs nála dohány, a vádlott szidalmazni kezdte, majd szóváltás alakult ki 

közöttük. A vádlott a szóváltást követően a sértettet hátba rúgta, aki emiatt az 

út melletti földes árokba esett. Ezután a földön fekvő sértett tarkójára taposott, 

majd vállainál fogva hanyatt fordította és ököllel többször arcul ütötte, majd 

oldalába is belerúgott. A vádlott megijedt, hogy tettére fény derül, ezért gyalog 

távozott a helyszínről, azonban megjelent az úton egy rendőrautó, melyet a 

vádlott megállított és valótlanul azt állította a rendőröknek, hogy három 

ismeretlen férfi megverte az árokban fekvő sértettet. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket 

szenvedett, majd kórházba kerülése után a bántalmazás követeztében fellépő 

komplikációk következtében elhalálozott.  

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés, perbeszédek megtétele várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

 
2022.06.02. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 24. sz. tárgyalóterem 

B.85/2022. G.I. vádlott Hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2022.06.02. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott családtagjaival tartózkodott Szabolcs megyei 

otthonukban, amikor az ingatlannál intézkedés céljából megjelent két 

szolgálatot teljesítő rendőr. Mikor ezt az ott tartózkodók észlelték, kimentek az 

udvarra, ahol a rendőrök igazoltatták őket. Ennek során közölték, hogy a vádlott 

testvérét szabálysértési bírság meg nem fizetése miatt elő fogják állítani. Ezt 

hallva a vádlott a testvére és a rendőrök közé állt, így megakadályozta 

intézkedésüket. Ezt követően beszaladt az udvarra, magához vett egy ásót és 

azzal közelített a rendőrautó és a rendőrök felé, miközben életveszélyesen 

fenyegette a rendőröket. A vádlott e magatartásával többszöri felszólítás 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu


 3 

ellenére sem hagyott fel. Végül a vádlott édesapja kiragadta fia kezéből az ásót, 

aki ezután elmenekült a helyszínről.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

  NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2022. május 30-június 03. 

 
2022.05.30. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 08. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2022.05.30. 

 

10.30 

 

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 a 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.  

 

Nyíregyháza, 2022. május 26. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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