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2020. El. XI. B. 5/9. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. március 02-06. 

 

 
2020.03.02. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 13. tárgyalóterem 

B.460/2019. Sz. I. és 17 

társa 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2020.03.02. 

 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak összeismerkedtek a pénzügyőr beosztású 

vádlott társaikkal, közöttük közelebbi kapcsolat alakult ki, főleg az I.r. 

vádlottal. Erre tekintettel az I.r. vádlott a saját maga és vádlott társai nevében 

több alkalommal anyagi ellenszolgáltatást nyújtott a volt pénzügyőr 

vádlottaknak azért, hogy ők a határon való átlépés során ellenőrzési 

kötelezettségüknek ne, vagy csak elnagyoltan tegyenek eleget.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

2020.03.05. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2020.03.05. 

 

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 
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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 további bizonyítási eljárás lefolytatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 
2020.03.06. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.284/2019. B.K. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.03.06. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Szabolcs megyei településen élt együtt a 

sértettel, ahol mindketten italozó életmódot folytattak.  A vádlott 2018. 

augusztus 24-én féltékenysége miatt szidalmazni kezdte a sértettet, közben 

megfogta a nő két csuklóját, azokat erősen szorította, megcsavarta, melynek 

következtében eltörte a sértett jobb alkarját. Ezután ököllel is több alkalommal 

arcon ütötte, majd miután a sértett a földre esett, többször megrúgta őt. 

2018. december 9-én a vádlott féltékenysége miatt ismét veszekedni kezdett a 

sértettel, felszólította őt, hogy költözzön el, majd tenyérrel többször arcon, és 

ököllel álcsúcson ütötte, majd a földön fekvő sértettet több alkalommal a bal 

oldali bordák környékén megrúgta. 

2018. december 26-án egy veszekedés következtében a vádlott odalépett az 

ágyon ülő sértetthez, és két alkalommal ököllel megütötte őt, majd a későbbi 

órákban újra ütni kezdte a nő fejét és bordáit.  A sértett másnap reggel 

fájdalmai miatt kihívta a mentőket, akik kórházba szállították és légmellűség 

miatt megműtötték. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértő meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2020.03.06. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 28. sz. tárgyalóterem 

Bf.338/2019. T.V. és társai Jelentős értékre, 

bűnszövetségben 

elkövetett lopás bűntette 

és más bűncselekmény 

2020.03.06. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlottak 2018. év nyarán megállapodtak abban, hogy 

nagyértékű gépjárműveket tulajdonítanak el, az elektronikus védelmi 

rendszerük kijátszásával. 

A három férfi a megállapodásnak megfelelően 2018. július 21-én reggel a 

beregsurányi határátkelőhelyen belépett Magyarországra, majd autójukkal 

Nyíregyházára indultak.  

Délelőtt 9 óra körül a vádlottak Nyíregyházán a sértett Volkswagen Sharan 

típusú, közel 7.000.000 forint értékű autóját egy készülék segítségével, a 

gépjármű védelmi rendszerének átkódolásával kinyitották, majd az autót 

eltulajdonították. A lopott gépjárművel Ricsére utaztak, otthagyták az autót, 

majd a délutáni órákban gyalogosan léptek ki Magyarország területéről. 

2018. július 28-án a vádlottak a fenti módszerrel, Sárospatakról egy másik, 

közel 5.000.000 forint értékű gépjárművet is eltulajdonítottak. 

 

Megjegyzés: Az ügyben nyilvános ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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         NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2020. március 02. – március 06. 
 

 
2020.03.03. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 23. sz. tárgyalóterem 

B.797/2018. B. M. és társa Információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csalás 

bűntette  

2020.03.03. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2019. februárját követően megszerezték a mentális 

zavarokban szenvedő ismerősük bankkártyáját, melynek terhére többször 

vásároltak, s készpénzt vettek fel összesen 1.869.988,-Ft összegben. 

2016. decemberében B. M. vádlott rávette a sértett arra, hogy 1000 Euró 

összegért vásároljon magának egy külföldről származó autót, aki ebbe 

beleegyezett, s annak tudatában vásárolta meg a kocsit, hogy azt a későbbiekben 

ő használni fogja. Az autót B. M. vádlott vette át a kereskedőtől, de azt nem állt 

szándékában a sértettnek odaadni, hanem a sértett mentális állapotát 

kihasználva aláíratott vele egy adásvételi szerződést, amellyel a sértett a járművet 

értékesítette. A sértett a szerződést annak megértése nélkül írta alá. 

2017. februárjában B. M. vádlott megvásárolta a sértett által lakott ingatlant, 

melyre a sértettnek haszonélvezeti jogot jegyeztek be. Az ingatlanba B. J. vádlott 

költözött be a lányával, s 2017. júliusáig életvitelszerűen ott lakott, majd 

távozásakor B. J. vádlott lakására vitték a sértett használati tárgyait, mintegy 

200.000,-Ft értékben.  

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

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

 

 
2020.03.03. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 37. sz. tárgyalóterem 

B.2/2020. id. V.Zs. és társa Rablás bűntette és más 

bűncselekmény  

2020.03.03. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2019. szeptember 26-án éjfél körül egy Szabolcs 

megyei csárdában italoztak. Miután a fogyasztást kifizették, I. rendű id. V.Zs. 

vádlott elvitelre is kért italokat. A pultos a kérésnek eleget téve 80.000 forint 

értékben összepakolta és táskába tette a kért italokat, majd azokat II. rendű ifj. 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu


 5 

V.Zs. vádlott kivitte az autójukba.  Amikor I. rendű vádlott egyedül maradt a 

pultossal, közölte, hogy ő most nem fizet, majd később visszajön a sofőr és 

rendezi a számlát.  Ebbe a pultos nem egyezett bele, követelte a férfitól, hogy 

fizesse ki az összepakolt italokat, azonban I. rendű vádlott fizetés nélkül kiment a 

csárdából.  A sértett a férfi után ment és továbbra is követelte az áruk kifizetését, 

mire I. rendű vádlott megöléssel fenyegette őt. A sértett ki akarta venni az 

autóból az egyik szatyrot, de azt I. rendű vádlott nem hagyta, dulakodni kezdtek 

és a földre estek. Ekkor II. rendű ifj. V.Zs. vádlott egy alkalommal fejbe rúgta a 

földön fekvő sértettet, majd elmenekültek a helyszínről. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

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

 

 

 

         MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2020. március 02. – március 06. 
 

 

2020.03.03. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 12. sz. tárgyalóterem 

B.9/2020. K.B. és társa Közlekedés biztonsága elleni 

bűntette és más bűncselekmény  

2020.03.03. 10.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. augusztus 5-én és 7-én kistehergépkocsival 

megjelentek az M3-as autópálya felüljárójánál, és onnan kaviccsal kezdték 

dobálni az alattuk közlekedő autókat, így két gépjármű szélvédőjét is betörték.  

2018. augusztus 10-én a két fiatal ismét megjelent az autópálya ugyanazon 

részén, ahová magukkal vittek egy dinnyét is azért, hogy azzal dobjanak meg egy 

autót.   

A vádlottakat a rendőrjárőrök észlelték, de a fiatalok menekülni kezdtek, így végül 

otthonukban fogták el őket. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

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

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 27. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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