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2022.El.XI.B.3/31. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. szeptember 19.- szeptember 23. 

 
 

2022.09.20. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 25. sz. tárgyalóterem 

B.190/2022. G.S.  Kényszermunka 

büntette 

2022.09.20. 

 

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 a tanúk kihallgatása, szakértők meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.09.21., 22., 23. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.09.21. 

2022.09.22. 

2022.09.23. 

 

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 a bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.09.20. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 31. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2022.09.20. 

 

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 tanúk kihallgatása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

     2022. szeptember 19-szeptember 23. 
 

2022.09.20. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.09.20. 

  

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 a bizonyítási eljárás folytatása 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. szeptember 15. 

Molnár Dóra 

  sajtótitkár 
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