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2022.El.XI.B.3/20. 

 

 NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. május 16-május 20. 
 

2022.05.18. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt.05. sz. tárgyalóterem 

B.586/2021. V.Cs. és társa Kiskorú veszélyeztetésének bűntette 

és más bűncselekmények  

2022.05.18.  9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak élettársi kapcsolatban éltek és közösen nevelték a 

B.Sz. II. rendű vádlott előző kapcsolatából származó kiskorú gyermekét.  

Együttélésük során a férfi (V.Cs. I. rendű vádlott) rendszeresen bántalmazta 

élettársa kiskorú gyermekét oly módon, hogy kézzel, vesszővel, szíjjal ütötte a 

gyermeket testszerte, harapdálta, melynek következtében a gyermek 8 napon 

belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. 2021. június 21-én délután a vádlottak egy 

játszótérre vitték a gyermeket. Mikor rövid idő elteltével a gyermek onnan haza 

akart menni, az édesanyja maradásra szólította fel, majd tenyérrel arcon ütötte. Az 

ütéstől a gyermek beesett a játszótéren lévő csúszda alá és sírni kezdett. Ezután 

odament hozzá V.Cs. II. rendű vádlott is és tenyérrel ő is megütötte a kiskorú arcát, 

amitől a gyermek beütötte fejét egy vascsőbe és eszméletét vesztette. Ekkor a 

vádlottak megijedtek, a férfi felkapta a gyermeket és a közelben lévő házukig futott 

vele, majd értesítették a mentőket. 

A gyermek a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. május 16 -május 20. 
 

2022.05.17. 
 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 11. sz. tárgyalóterem 

B.222/2020. P.M. Különösen nagy kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.05.17. 

  

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 sértettnek közel 778 millió forint kárt okozott, melyből csak 

néhány millió forint térült meg. 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés 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.  

 

 

Nyíregyháza, 2022. május 12. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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