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2020. El. XI. B. 5/10. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. március 09-13. 

 

 
2020.03.12. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. Em.31. tárgyalóterem 

Bf.32/2019. H.J. Légi közlekedés 

veszélyeztetésének 

vétsége 

2020.03.12. 

 

10.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott oktatója volt a sértettnek, aki vitorlázó 

repülőgépvezetői tanfolyamon vett részt a Nyíregyházi Repülőtéren.  

2017. május 20-án a vádlott engedélyezte a sértettnek, hogy egy nem gépi 

meghajtású vitorlázó repülőgéppel 5 órát meghaladó repülést végezzen. A 

sértett három sikertelen repülést követően felszállt a repülőgéppel és 

megfelelő légáramlatot keresett. Ekkor a vádlottnak figyelemmel kellett volna 

kísérnie a levegőben lévő repülőgépet, és ha hibás repülést észlel, a 

megfelelő utasítást megadni. Felszálló légáramlat hiányában a sértett nem 

tudott a levegőben maradni, zuhanni kezdett, és először egy fának, majd egy 

épületnek ütközött.  

A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét 

vesztette. 

Megjegyzés: Az ügyben nyilvános ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2020.03.13. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 7. sz. tárgyalóterem 

B.556/2019. B.J.-né 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2020.03.13. 

 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. június 12-én este egy szabolcsi település 

egyik játszóterén összeszólalkozott élettársával, majd egy konyhakéssel a 

mellkasán, és több testrészén is megszúrta. A vérző sértettet látva a vádlott a 

közelben tartózkodóktól segítséget kért, akik értesítették a mentőket és a 

rendőrséget. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

                                    

 

 

 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. március 9-13. 
 

 
2020.03.10. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.2/2020. T.I. Magánlaksértés vétsége és más 

bűncselekmény  

2020.03.10. 10.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. március 11-én a délutáni órákban megjelent a 

sértett nyírkarászi ingatlana előtt, bement a kiskapun és az udvaron tartózkodó 

nőtől egy ismeretlen személy után érdeklődött. A sértett felszólította a vádlottat, 

hogy távozzon az udvaráról, azonban a férfi ennek nem tett eleget, közelebb 

lépett hozzá, megragadta, majd megszorította két csuklóját. A sértett 

megpróbálta kirántani a kezét a vádlott szorításából, de mivel nem sikerült neki, 
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segítségért kiállított. Ekkor a vádlott elengedte a sértett kezét, kiment az udvarról 

és autójával elhajtott a helyszínről. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

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

 

 
2020.03.12. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2020.03.12. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott közös háztartásban élt a férjével, akit 2018. november 

18. és december 11. között rendszeresen megöléssel fenyegetett, őt többször 

bántalmazta. 

2018. november 18-án szóváltást követően egy ásó élével ütött a férje fejének 

irányába, s az ütés következtében a férfi fülkagylója megsérült, sebészeti 

eljárást igényelt. 

2018. december 11-én éjjel „meg fogsz dögleni” kiabálással egy balta élével az 

ágyban fekvő férfi irányába csapott. A sértett észlelve a vádlott szándékát, egy 

széket maga elé tartva kivédte az ütést. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 5. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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