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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. június 13.- június 17. 
 

 
2022.06.14. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.281/2020. S.M. és társai Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2022.06.14. 

 

9.00 

 

A vádirat szerint I.r. S.M. vádlott és II.r. S.O. vádlott házastársak, akik 1995-ben 

illetve 2009-ben két különböző pártot alapítottak, amiknek képviseletét a 

vádlottak látták el. 2013-ban a vádlottak közösen egy harmadik pártot is 

létrehoztak, de ennek képviseletére egy ismerősüket kérték fel, ők ebben 

tagként vagy tisztviselőként nem vettek részt. A 2014. évi országgyűlési 

választások kapcsán az ismerősük által képviselt párt 298.500.000 forint állami 

támogatásra lett jogosult, amit meg is kaptak a párt bankszámlájára. Ezt a pénzt 

kampányköltségek finanszírozására fordíthatták. Ebből az összegből a 

vádlottak 128.012.400 forintot, illetve 76.360.680 forintot átutaltak az általuk 

vezetett pártok bankszámlájára, majd azok nagy részét készpénzben felvették, 

illetve I.r. vádlott egy budapesti ingatlant is vásárolt belőle. Az ügyészség szerint 

a vádlottak a kampánytevékenységre ténylegesen csak 10.094.354 forintot 

költöttek, a többit eltulajdonították illetve nem a kampánnyal kapcsolatos 

kiadásaikra fordították. Cselekményükkel a vádlottak 117.918.046 forint 

vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek, mely nem térült meg.  

 

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.06.14., 15., 16., 17. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 07. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.06.14. 

2022.06.15. 

2022.06.16. 

2022.06.17. 

 

8.30 

8.30 

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 és a bizonyítási eljárás folytatása 

várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
2022.06.17. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 31. sz. tárgyalóterem 

B.468/2020. R.D. 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2022.06.17. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2020. január 25-én az esti órákban nyíregyházi 

lakásukban nagyobb mennyiségű pálinkát fogyasztott, és korábbi sérelmei 

miatt veszekedni kezdett élettársával. Ennek során a vádlott magához vett egy 

kalapácsot és azzal több alkalommal megütötte élettársa lábát, ököllel 

többször megütötte, majd különböző tárgyakkal (késsel, harapófogóval) 

bántalmazta a sértettet.  

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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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 09. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


