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2022.El.XI.B.3/23. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. június 07.- június 10. 
 

 

2022.06.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 04. sz. tárgyalóterem 

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

bűntette 

2022.06.08. 

 

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 ítélethirdetés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.06.09. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 24. sz. tárgyalóterem 

B.190/2022. G.S.  Kényszermunka 

büntette 

2022.06.09. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a nagykállói férfi 2020. májusában egy gondnokság alatt álló 

ismerősének kiszolgáltatott helyzetét kihasználva rábírta őt arra, hogy hozzá 

költözzön és ott elvégezze a ház körüli takarítást, ellássa állatait. A férfi a 

sértettet az istállójában szállásolta el. A későbbiekben a vádlott rendszeresen 

bántalmazta őt, ha munkájával elégedetlen volt, jövedelmét elvette és csak 

ennivalót, cigarettát adott neki.  

2020. november 22-én a sértett nem megfelelően végezte el munkáját, ezért a 

vádlott több alkalommal testszerte megütötte, megrúgta őt. A sértett a 

bántalmazás következtében életveszélyes állapotba került. Ekkor a vádlott a 

sértettet autójába ültette, majd a korábbi lakóhelyére szállította, ahol az utcán 

kitette és magára hagyta.  
 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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  NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2022. május 30-június 03. 

 
2022.06.07., 08. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 31. sz. tárgyalóterem 

B.718/2021. Gy.A. és társa Felfegyverkezve elkövetett személyi 

szabadság megsértésének bűntette 

és más bűncselekmény  

2022.06.07. 

2022.06.08.  

8.30 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a sértett és Gy.A. I. rendű vádlott között 2020. júliusában érzelmi 

kapcsolat alakult ki, mely decemberben megromlott, a sértett szakított a férfival. 

2021. január 30-ára Gy.A. találkozót beszélt meg a sértettel kemecsei lakóhelyén, 

korábbi tartozásai rendezése miatt. Gy.A. vádlott két ismerősével (Gy.Sz.B. II. rendű 

vádlottal és R.Zs. III. rendű vádlottal) érkezett a találkozóra. Ott Gy.A. vádlott 

beszélgetni kezdett a sértettel és megbeszélték, hogy együtt Nyíregyházára 

utaznak. A sértett Nyíregyházán jelezte, hogy mégis szeretne hazamenni, de I. 

rendű Gy.A. vádlott ezt nem engedte neki. Az autóban Gy.A. vádlott befogta a 

sértett száját és kijelentette, hogy nem mehet sehova. Amikor a sértett megpróbált 

az autóból kiszállni, egy kést vett elő és a sértett fejéhez tartotta. Ezt látta Gy.Sz.B. 

II. rendű és R.Zs. III. rendű vádlott is. Két nappal később Gy.A. és Gy.Sz.B. vádlottak 

a sértettet Berettyóújfalura vitték, ahol sikerült megszöknie és egy helyi boltban 

segítséget kérnie.  

A fentieken túl Gy.A. vádlott 2020. december 13. és 14. napjain bántalmazta a 

sértettet oly módon, hogy őt több alkalommal testszerte megrúgta és megütötte. 

A sértett telefonon értesítette nagybátyját, hogy őt vigye el a vádlottól.  Amikor a 

sértett rokonai érte mentek, a sértett beszállt hozzájuk az autóba, azonban a 

vádlott kinyitotta a személygépkocsi ajtaját, kirángatta az autóból, a földre lökte és 

több alkalommal testszerte megrúgta. 

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.  

 

Nyíregyháza, 2022. június 02. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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