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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. november 21.- november 25. 

 

 
2022.11.21., 22., 24., 25. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 13. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2022.11.21. 

2022.11.22. 

2022.11.24. 

2022.11.25. 

 

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 a perbeszédek megtétele várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2022.11.22., 23., 24. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II. em.1.sz. tárgyalóterem 

B.380/2021. B.L.T. és társai Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.11.22. 

2022.11.23. 

2022.11.24. 

 

9.00 

9.00 

9.00 

A vádirat szerint B.L.T. vádlott egy cégcsoport vezetője, az ügy további öt 

vádlottja pedig a cégcsoport magasabb beosztású tisztségviselői. A cégcsoport 

egyik vállalkozása növénytermesztésben használt termékek gyártásával, míg 

egy másik azok értékesítésével foglalkozik. A termelés során keletkezett, de 

saját minőségi előírásaiknak nem megfelelő termékeket az I.r. vádlott utasítása 

alapján a többi vádlott bevonásával a gyárban leértékelték, és önköltség alatti 

áron értékesítették az I.r. vádlott által megjelölt cégeknek. Az ily módon 

megszerzett termékeket az I.r. vádlott által megjelölt cégek jóval magasabb 

áron értékesítették a végfelhasználók felé, mintha azok nem is lennének 

minőséghibás termékek. Az I.r. vádlott az egyik kereskedő céggel abban is 

megállapodott, hogy az ily módon megszerzett termékek vételárából bizonyos 

összeget visszaoszt neki. A megállapodás alapján 2011-2016 év között több, 

mint 764 millió forintot és egy nagy értékű karórát adott át az I.r. vádlottnak. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

         2022. november 21-november 25. 
 

2022.11.22. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 12. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.11.22. 

  

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. 
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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. november 18. 

dr. Resán Dalma  

    sajtószóvivő 
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