4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. Pf. 85
t. 06 42 523-902, 06 42 523-903
f. 06 42 410-045, 06 42 523-904
e. birosag@nyiregyhazit.birosag.hu
http://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu

2021. El. XI. B. 1/11.

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK
2021. április 26-30.

2021.04.27.

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 24. tárgyalóterem
B.92/2021.

L.D.

Életveszélyt okozó testi
sértés bűntettének
kísérlete és más
bűncselekmények

2021.04.27.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2019. december 24-én napközben alkoholt ivott és
kábítószert fogyasztott, majd az esti órákban egy családi rendezvényen a feleségét
pofon ütötte és megrúgta. Az asszony a verés elől bemenekült a házba és az ott
lévő rokonoktól kért segítséget. Ezután a vádlott testvérei kimentek az udvarra,
hogy a további bántalmazást megakadályozzák, azonban ekkor a vádlott a
zsebéből elővett egy kést. Amikor a vádlott egyik testvére megpróbálta lefogni őt,
akkor a nála lévő késsel több esetben megvágta a mellkasán, és két alkalommal
megszúrta a férfit. Ezután a vádlott a másik testvérére is rátámadt, több alkalommal
megvágta, majd egy alkalommal megszúrta őt. Ezután a sértettek a házba mentek
és az ott lévők telefonon értesítették a mentőket és a rendőrséget.
A sértettek sérülései 7-8 napra tehetők, azonba mindkét esetben fennállt az
életveszélyes sérülések kialakulásának reális esélye.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható.
dr. Resán Dalma
sajtószóvivő
30/380-6786

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2021. április 26-30.

2021.04.29.

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.26. sz. tárgyalóterem
B.126/2021.

B.Zs.

Felfegyverkezve elkövetett
hivatalos személy elleni
erőszak bűntette és más
bűncselekmény

2021.04.29.

9.00

Az ügy lényege:
A vádirat szerint 2020. november 14-én a vádlotthoz agresszív magatartása és
öngyilkossággal fenyegetőzése miatt a hozzátartozója kihívta a rendőrséget. A
vádlott a kiérkező két rendőrnek szóvá tette, hogy mit keresnek ott, majd
megöléssel fenyegette őket. A rendőrök felszólították, hogy hagyja abba
cselekményét, ekkor az ittas állapotban lévő vádlott az udvarról egy botot vet
magához és azt maga elé tartva ismét megöléssel fenyegette őket. Ezután a botot
eldobta, magához vett egy kaszát és azzal megindult a rendőrök irányába,
miközben hadonászva tovább fenyegette őket. Ekkor a rendőrök elővették
fegyverüket, és annak használatát helyezték kilátásba, mire a vádlott a kaszát
eldobta és a földre feküdt. A rendőrök a vádlottat megbilincselték, de a vádlott
eközben is ellenállt és az egyik rendőr lábát megrúgta.
A sértett 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett.

Információ:

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható.
dr. Resán Dalma
sajtószóvivő
30/380-6786

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG
2021. április 26-30.
2021.04.28.

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 12. sz. tárgyalóterem
B.222/2020.

P.M.

Különösen nagy kárt okozó,
üzletszerűen elkövetett csalás
bűntette és más bűncselekmények

2021.04.28.

8.30

Az ügy lényege:
A vádirat szerint a vádlott 2009-től több személytől és cégtől kért kölcsön nagyobb
összegeket arra hivatkozással, hogy azokat a Németországban elhunyt édesapja halála
után neki járó, nagy összegű hagyatékból szándékozik visszafizetni. A visszafizetési
határidők lejártát követően a kölcsönvett összegeket nem fizette vissza, ezáltal 20
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sértettnek közel 778 millió forint kárt okozott, melyből csak néhány millió forint térült
meg.
Megjegyzés: Az ügyben – távmeghallgatás útján – a vádlott kihallgatása várható.
Információ:

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

FONTOS!
Kérjük, hogy a tárgyalásokon / előkészítő üléseken való részvételi szándékukat előzetesen,
legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni a 30/380-6786
telefonszámon. Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy előzetesen
tájékozódjanak
a
belépés
feltételeiről
az
alábbi
oldalon:
https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu
Nyíregyháza, 2021. április 23.
dr. Resán Dalma
sajtószóvivő

