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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. ÁPRILIS 3-6. 

 

 
2018.04.04. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

D. R.  Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2018.04.04. 

 

8.30 

 

B.158/2017. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2016. tavaszától több nyíregyházi személynek adott 

el kábítószert, több alkalommal kínált kipróbálásra különböző kábítószer 

tartalmú tablettákat.  

A nyomozó hatóság 2016. június 1-jén a vádlott nyíregyházi lakásából mintegy 

100 db amfetamint tartalmazó tablettát és port foglalt le. 

Megjegyzés: A bíróság szakértők meghallgatásával folytatja a bizonyítási 

eljárást. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

2018.04.04. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

Cs. Z. és 2 társa Jelentős mennyiségre, 

kereskedéssel elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2018.04.04. 

 

10.30 

 

B.105/2016. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott 2014. nyarától többször adott el Nyírbátorban 

több személynek kábítószer tartalmú kristályt.   



 2 

2015. április 29-én a vádlottak Budapestre utaztak személygépkocsival azért, 

hogy kábítószert vásároljanak. Miután beszerezték a kristályt és az új 

pszichoaktív anyagot, hazautaztak. Nyírbátorban a rendőrjárőrök intézkedés 

alá vonták a vádlottakat, s a gépkocsi átvizsgálása során mintegy 50 gramm 

kábítószert tartalmazó anyagot foglaltak le. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

2018.04.06. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  II. em. nagyterem 

B. A. és társa  Állatkínzás bűntette 2018.04.06. 

 

8.30 

 

Bf.30/2018. 

 

Az ügy lényege:  

Az elsőfokú bíróság 2017. november 29-én hozott ítéletével egyenként 4-4 

hónap fogházbüntetésre és 1-1 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte 

a vádlottakat állatkínzás bűntette miatt. Az ítélet ellen az ügyész, a vádlottak és 

védőjük fellebbezést jelentettek be. 

Megjegyzés: Az ügyben másodfokú ítélethirdetés várható.   

 

A tárgyaláson való részvétel a sajtó munkatársai részéről 

regisztrációhoz kötött a konczv@nyhaza.birosag.hu elérhetőségen, 

melynek határideje: 2018. április 5. 12.00 óra. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

2018. ÁPRILIS 3-6. 

 
2018.04.06. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 12. sz. tárgyalóterem 

R. N. B. és 3 

társa 

Súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás 

bűntette 

2018.04.06. 9.00 

 

B.1336/2014. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. r. vádlott 2010. novemberétől különböző összegű 

kölcsönöket adott a sértettek részére, melyek után rendkívül magas kamatot 

számolt fel. Amikor a sértett nem tudott fizetni, a vádlottak napi 

rendszerességgel hívogatták telefonon, SMS üzenetekben fenyegették. A 

sértett félelmében összesen 907.000 Ft-ot utalt át III. és IV. r. vádlott 

bankszámlájára. 

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. március 28. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 


