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2018. El. XI. B. 3/7. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. FEBRUÁR 5-9. 
 

2018.02.06. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 25. sz. tárgyalóterem 

D. D. 

 

Rablás bűntette 2018.02.06. 9.00  

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2017. október 12-én reggel egy késsel 

felfegyverkezve várakozott egy nyíregyházi lépcsőházban a postai kézbesítőre 

azért, hogy tőle pénzt szerezzen.  Amikor a kézbesítő a lépcsőház elé ért, a 

vádlott belülről kinyitotta neki az ajtót, és a késsel a neki háttal álló sértett felé 

szúrt. A sértett észlelte a támadást, ezért maga elé tette kezét, így a szúrás a 

bal alkarját érte.  A sértett rákiáltott a vádlottra, hogy „Mit csinálsz? Elment az 

eszed?”  A vádlott legalább ötször szúrt és csapott a késsel a sértett arca és 

mellkasa felé, aki folyamatosan védekezett, s végül a vádlott kezéből kirúgta a 

kést. A vádlott az ellenállástól megijedve, a sértettnél lévő pénz megszerzése 

nélkül elmenekült a helyszínről. 

Megjegyzés: A vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása várható. A 

törvényszék a tárgyalást 2018.02.08-án folytatja. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő-helyettes  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 
2018.02.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 25. sz. tárgyalóterem 

D. D. 

 

Rablás bűntette 2018.02.08. 9.00  

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2017. október 12-én reggel egy késsel 

felfegyverkezve várakozott egy nyíregyházi lépcsőházban a postai kézbesítőre 
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azért, hogy tőle pénzt szerezzen.  Amikor a kézbesítő a lépcsőház elé ért, a 

vádlott belülről kinyitotta neki az ajtót, és a késsel a neki háttal álló sértett felé 

szúrt. A sértett észlelte a támadást, ezért maga elé tette kezét, így a szúrás a 

bal alkarját érte. A vádlott legalább ötször szúrt és csapott a késsel a sértett 

arca és mellkasa felé, aki folyamatosan védekezett, s végül kirúgta a kést a 

vádlott kezéből. A vádlott az ellenállástól megijedve, a sértettnél lévő pénz 

megszerzése nélkül elmenekült a helyszínről. 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás folytatása várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő-helyettes 

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. FEBRUÁR 5-9. 

 
2018.02.07. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B. P. és 3 társa Hamis magánokirat 

felhasználásának 

vétsége 

2018.02.07. 9.00  

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint I. rendű vádlott a NyírVV Kft. képviseletében 2013. május 17-

én közbeszerzési eljárást kezdeményezett egy gyermeküdülő felújítása 

érdekében. A közbeszerzést II. r. vádlott cége nyerte el, vele I. rendű vádlott 

szerződést kötött a felújítás elvégzésére 2013. június 17-én. 

A szerződésben szereplő munkák azonban ténylegesen már 2013. júniusának 

elején elvégzésre kerültek a II. rendű vádlott cége által. A kivitelezésről építési 

napló készült, amely valótlanul azt tartalmazza, hogy II. rendű vádlott cége 

2013. június 17-én vette át az építési területet és a kivitelezést 2013. július 5-én 

fejezte be. Az építési naplót III. és IV. r. vádlott is aláírta.  

 

Megjegyzés: A bíróság tanúk meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő-helyettes 

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

2018. 02. 08. 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

V. N. és 3 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.02.08. 8.30  

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése 

céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy 

tüntette fel, mintha a Terrorelhárítási Központnál teljesítene hivatásos 

állományú rendőri szolgálatot, viselt rendfokozata pedig alezredes lenne. 

Annak érdekében, hogy az általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy értékű 

járművet kért kölcsön, amelyben rendőrségi megkülönböztető fényjelző 

készüléket tárolt, rendőrségi igazolványtokhoz hasonló jelvényt tartott 

magánál. A vádlott amint tudomást szerzett arról, hogy a személyeknek milyen 

gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó „hivatali segítséget, 
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kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények elkövetésébe bevonta 

egészségügyi végzettséggel rendelkező volt házastársát, II. rendű vádlottat is, 

akit elismert főorvosként tüntetett fel.  

 

Megjegyzés: A bíróság tanúk meghallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. január 30. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 


