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2021. El. XI. B. 1/20.
NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
2021. június 28-július 02.
2021.06.28., 06.30.

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem
B.268/2018.

Dr. K.Gy.

Előre kitervelten, aljas
indokból, különös
kegyetlenséggel
elkövetett emberölés
bűntettének kísérlete

2021.06.28.
2021.06.30.

9.00
9.00

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.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható.
Molnár Dóra
sajtótitkár
30/380-6786
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu

2021.06.29.

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 31. sz. tárgyalóterem
B.332/2020.

ifj. V.M.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntette

2021.06.29.

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.
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Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható.
Információ:

Dr. Resán Dalma
sajtószóvivő
30/380-6786

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
2021.07.01.

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 31. sz. tárgyalóterem
B.381/2020.

H.M.

Aljas indokból, több
ember sérelmére
elkövetett emberölés
bűntette

2021.07.01.

9.00

A vádirat szerint a vádlott tudomást szerzett arról, hogy a felesége korábban érzelmi
kapcsolatba került egy férfival. A vádlott féltékenysége miatt 2019. augusztus 26án a délutáni órákban a férfi ingatlanához ment, ahová magával vitte
vadászpuskáját is. A vádlott kiszállt a gépkocsijából és egy célzott lövést adott le
vadászpuskájával az udvaron tartózkodó férfi irányába. A férfi az udvaron lévő
gépjármű mögött keresett fedezéket, majd bemenekült a házba. Ezt látva a vádlott
a lakóház ajtaján keresztül célzott lövéssel meglőtte a sértettet. A lövés a sértettet
a háta bal oldalán találta el. A sértett a helyszínen életét vesztette. A lövések
hallatára a szemben lévő lakóházból kiment az utcára a sértett édesapja, akire a
vádlott szintén célzott lövést adott le, de ekkor nem találta el. A sértett ezután
felelősségre vonta a vádlottat, szóváltásba keveredtek, majd amikor hátat fordított
a vádlottnak, az hátba lőtte őt. Az idős sértett a helyszínen életét vesztette.
Ezután a vádlott gépkocsijával Nyíregyháza külterületére hajtott, majd az őt feltaláló
rendőrnek megadta magát.
Megjegyzés: Az ügyben szakértő meghallgatása várható.
Információ:

Dr. Resán Dalma
sajtószóvivő
30/380-6786
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2021. június 28-július 02.
2021.06.29.

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.26. sz. tárgyalóterem
B.126/2021.

B.Zs.

Felfegyverkezve
elkövetett hivatalos
személy elleni erőszak
bűntette és más
bűncselekmény

2021.06.29.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint 2020. november 14-én a vádlotthoz agresszív magatartása és
öngyilkossággal fenyegetőzése miatt a hozzátartozója kihívta a rendőrséget. A
vádlott a kiérkező két rendőrnek szóvá tette, hogy mit keresnek ott, majd
megöléssel fenyegette őket. A rendőrök felszólították, hogy hagyja abba
cselekményét, ekkor az ittas állapotban lévő vádlott az udvarról egy botot vet
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magához és azt maga elé tartva ismét megöléssel fenyegette őket. Ezután a botot
eldobta, magához vett egy kaszát és azzal megindult a rendőrök irányába,
miközben hadonászva tovább fenyegette őket. Ekkor a rendőrök elővették
fegyverüket, és annak használatát helyezték kilátásba, mire a vádlott a kaszát
eldobta és a földre feküdt. A rendőrök a vádlottat megbilincselték, de a vádlott
eközben is ellenállt és az egyik rendőr lábát megrúgta.
A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.
Információ:

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható.
dr. Resán Dalma
sajtószóvivő
30/380-6786

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu

2021.06.30.

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.08. sz. tárgyalóterem
B.146/2021.

B.S.Zs. és
társa

Halálos közúti baleset
gondatlan okozásának
vétsége

2021.06.30.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint 2019. október 13-án az esti órákban B.S.Zs. I. rendű vádlott
Nyíregyháza lakott területén mentőautóval közlekedett a Pazonyi úton Nyírpazony
irányába megkülönböztető fény-és hangjelzés használata mellett. Ugyanebben az
időben B.D. II. rendű vádlott is személygépkocsival közlekedett barátnőjével - a
biztonsági öv használata nélkül - a Pazonyi út útkereszteződése felé, ahonnan
egyenesen szándékozott tovább menni. A kereszteződéshez érve a mentőautót
vezető B.S.Zs. I. rendű vádlott 81-86 km/h sebeséggel, a forgalomirányító
készülék tilos jelzése ellenére a kereszteződésbe hajtott. B.D. II. rendű vádlott
ugyanebben az időben balról hajtott be a kereszteződésbe úgy, hogy akkor a
forgalomirányító fényjelzőkészülék már tilosra váltott, és a gépjárműve jobb
elejével fékezés nélkül 48-52 km/h sebeséggel nekiütközött a mentőautó bal
elejének. Az ütközéstől mindkét gépkocsi kitért a haladási irányából, a mentőautó
az úttest jobb szélén lévő, közvilágítást tartó fémoszlopnak ütközött, amiről az
ütközéstől a hirdetőtábla leszakadt és a fényjelzőkészüléknél várakozó
gépjárműre esett. Ezután a mentőautó az oszloppal való ütközéstől
visszacsapódott a Pazonyi útra, ahol bal hátsó részével ismét nekiütközött B.D.
vádlott autójának, melynek következtében egy másik fényjelzőkészüléknél
várakozó autónak is nekiütközött.
A baleset következtében B.D. II. rendű vádlottal utazó barátnője olyan súlyos
sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhalálozott.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható.
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 30/3806786 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, 2021. június 24.
dr. Resán Dalma
sajtószóvivő

