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2021.El.XI.B.1/26. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2021. szeptember 27.- október 01. 

 
2021.09.28. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2021.09.28. 

 

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 előkészítő ülés megtartása várható.  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2021.09.29. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 31. sz. tárgyalóterem 

B.534/2020. C.P. Több ember sérelmére elkövetett 

emberölés bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmény  

2021.09.29. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. november 6-án alkoholt és bódító hatású 

gyógyszert fogyasztott, majd aznap éjjel nyíregyházi otthonában rátámadt az ott 

alvó sértettre. A földre rántotta őt, két kézzel a nyakát megragadta és közben 

megöléssel fenyegette. Miután a vádlott abbahagyta a fojtogatást, több 

alkalommal arcon ütötte a sértettet. A sértett segítségére sietett a vádlott 

édesapja, aki felszólította fiát a bántalmazás abbahagyására. Ekkor C.P. őt is 

megtámadta, földre vitte, a mellkasára ült és több alkalommal megütötte, majd 

egy ruhafogassal fojtogatta. A vádlott ezután a konyhába ment, ahol magához vett 

két konyhakést és továbbra is megöléssel fenyegette az édesapját. Mikor az 

édesapa a fia után ment a konyhába, a vádlott a nála lévő konyhakéssel megszúrta 

őt. Ezután a vádlott az utcán parkoló gépjárműbe ült és elhajtott a helyszínről, őt a 

rendőrség Kótaj külterületén fogta el. 

A vádlott édesapját kórházba szállították, azonban a szakszerű kórházi ellátás 

ellenére elhalálozott.  A másik sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 
2021.09.29. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 04. sz. tárgyalóterem 

B.380/2020. L.Cs. Emberölés bűntette 2021.09.29. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2020. június 5-én késő délután a vádlott veszekedett 

élettársával a dombrádi lakóházukban. Ennek során a férfi több alkalommal 

arcon ütötte a sértettet, közben a nyakát is megragadta. A sértett az ütésektől 

a földre esett és életveszélyes állapotba került.  A férfi ezután rátérdelt és 

rátaposott a nő bordáira, majd többször meg is rúgta őt. A sértett a sérülések 

miatt ekkor már nem tudott beszélni. A férfi másnap látva, hogy a sértett 

eszméletlen, segítséget kért egy ismerősétől, akinek odaadta a lakáskulcsot, ő 

pedig elmenekült a helyszínről. A helyszínre érkező ismerős értesítette a 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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mentőket, azonban a kiérkező mentősök már csak a sértett halálának beálltát 

tudták megállapítani. A férfit elfogatóparancs alapján két nappal később 

Dombrádon fogták el a rendőrök. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2021. szeptember 27- október 01. 

 
2021.09.27. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.08. sz. tárgyalóterem 

B.146/2021. B.S.Zs. és 

társa 

Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2021.09.27. 

 

10.00 

 

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. 

 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott kihallgatása, szakértő és tanúk meghallgatása 

várható. 

Információ: dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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            MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

          2021. szeptember 27-október 01. 
 

2021.09.28. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2021.09.28. 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 tanúk meghallgatása 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. 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. szeptember 23. 

  dr. Resán Dalma 

      sajtószóvivő  
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