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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. március 25-30. 

 
 

2019.03.29. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.477/2018. T. B. Emberölés bűntette 2019.03.29. 10.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott az előírt gyógyszerei szedését 2018. január 

20. napját megelőző kb. egy hétben felére csökkentette, majd az utolsó 

két napban teljesen elhagyta, ami mentális állapotában 

egyensúlyvesztést eredményezett. 

2018. január 20-án a kora reggeli órákban a vádlott munkásokat 

szállított lakóhelyéről személygépkocsival a családja tulajdonában álló 

gyümölcsösbe, majd hazament. A lakóházban a vádlott odament az 

ágyban fekvő édesapjához, és őt előzetes vita nélkül egy késsel test-

szerte szurkálni kezdte. Az elszenvedett sérülések olyan súlyosak 

voltak, hogy a sértett a helyszínen életét vesztette. 

Megjegyzés: Az ügyben tanú kihallgatása és előreláthatólag 

ítélethirdetés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

2019. március 25-29. 

 
2019.03.25. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

B.1687/2017. H. N. P. Jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és 

üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette 

2019.03.25. 

 

9.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott évek óta termékkereskedelemmel 

foglalkozott. 

A vádlott és osztrák ismerőse egy fiktív céget hozott létre Bécsben 

azzal a céllal, hogy - tényleges üzleti tevékenység nélkül - szén-dioxid 

kvóták eladását ígérve magyar sértettektől pénzt szerezzenek. A 

sértetteknek azt állították, hogy az általuk eladott szén-dioxid kvóták 

értéke folyamatosan növekszik, a tőzsdén is lehet velük kereskedni, 

illetve a cég 1 év elteltével 33 %-os haszonnal vissza is vásárolja 

azokat. Valójában a cég nem rendelkezett szén-dioxid kvótákkal, és a 

sértettek részére a befektetett összegeket 1 év elteltével sem fizették 

vissza. A cég 98 sértettet károsított meg. 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 
 

Nyíregyháza, 2019. március 22. 

     Dr. Resán Dalma 

          sajtószóvivő 

 


