
 

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 K. L. és társa Életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette és 
ás bűncselekmény 

2014. 06. 
06.  
8 óra 30 
perc 

I/28. 
tárgyalóterem 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint K. L. I. 
rendű vádlott és O.B. II.r. vádlottak 2013 februárjában, mivel 
egyikőjüknek sem volt pénze, február 8-án késő esti órákban II.r. 
vádlott felvetette, hogy ismerőse, egy egyedül élő idős asszony 
kirablása útján szerezzenek pénzt. A vádlottak a sértett ingatlanához 
mentek, útközben II.r. vádlott azt javasolta I.r. vádlottnak, hogy 
egyedül kopogjon be az idős asszonyhoz és egy ismerősként 
mutatkozzon be. Abban is megegyeztek, hogy a sértettet le kell ütni. I.r. 
vádlott megegyezésünk alapján a lakóház ajtaján bekopogott, és mikor 
a sértett a bejárati ajtóban a kulcsot elfordította, I.r. vádlott a bejárati 
ajtót betaszította, és az ajtó mögött álló sértettet ököllel fejen ütötte, 
majd puszta kézzel, ököllel többször megütötte a sértett fejét, testét. A 
bántalmazás közben a sértett a lakóház szobájába menekült, ahol a 
kandalló előtt összeesett és elveszítette az eszméletét.  I.r. vádlott 
közben a ruhásszekrényt átkutatta, tartalmát szétszórta, mikor észlelte, 
hogy a sértett magához tér, a földön fekvő sértettet ismételten ököllel 
fejen ütötte, amitől a sértett ismételten eszméletlen állapotba került. Az 
alapos kutatás ellenére sem talált I.r. vádlott pénzt a lakásban és a 
helyszínről úgy távozott, hogy a bejárati ajtót a hideg téli éjszakán 
résnyire nyitva hagyta. Másnap a sértett szomszédja találta meg a 
sértettet és értesítette a hatóságokat.  
 
A sértett életveszélyes sérüléseket szenvedett, a tényleges gyógyulás 
leghosszabb ideje 8 hét volt.  
 
A bíróság a tárgyaláson a szakértőt kívánja meghallgatni. A szakértő 
meghallgatása esetén határozathozatal várható.  

 
Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő helyettes 
42/523-865 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Nyíregyháza, Toldi u. 1.) 

 S.-né B.J. felperes és 
társai- a Klebersberg 
Intézményfenntartó 
Központ alperes  

alperes ellen kinevezés 
módosítása iránti pere 

2014. 06. 
04.  
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A felperesek a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola pedagógusai. 
S.-né B. J. a Kazinczy Ferenc Tagintézmény pedagógusa. Mindhárom 
felperes mesterfokozattal rendelkező tanár.  
 
2013. szeptember 17. és 19. napja között kinevezésük módosítására oly 
módon került sor az alperes munkáltató részéről, hogy illetményük, 
illetve besorolásuk megállapítása nem a mesterfokozatuk, hanem az 
alapfokozatuk szerint történt.  
 
A felperesek azt kérik a bíróságtól, hogy kötelezze az alperest arra, 
hogy illetményüket a mesterfokozat szerint állapítsa meg, és kérik 
elmaradt illetményüket 2013. szeptember 1. naptól az ítélet jogerőre 
emelkedéséig, annak középarányos törvényes késedelmi kamatával.  
 
Kérik továbbá az alperes perköltségben való marasztalását is.  

 
Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő helyettes 
42/523-865 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 V.G.  Hivatalos személy 
elleni erőszak 
bűntette 

2014. 06. 
02.  
13 óra 

Fszt.8. 
tárgyalóterem 

 

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint V. G. vádlottat 
előzetes letartóztatottként fogadták be a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Büntetés Végrehajtási Intézetbe. A vádlott zárkába kísérése 
után rövid időn belül közölte a kopogtatására a zárkához érkező 
körletfelügyelő sértettel, hogy nem akar a számára kijelölt zárkában 
maradni, őt azonnal helyezzék át egy másik zárkába.  A nemleges 
válasz miatt a vádlott agresszív hangon közölte a sértettel, hogy 
öngyilkosságot fog elkövetni, majd hirtelen meglökte, azután ökölbe 
szorított kézzel egy alkalommal mellkason ütötte a sértettet. A 
történtek miatt a sértett megbilincselte és fogdára kísérte a vádlottat.  
 
Az ügyészség a fenti cselekmény miatt a vádlottat, mint visszaesőt 
hivatalos személy elleni erőszak bűntettével vádolja.  
 
A bíróság az ügy tárgyalását 2014. június 6. napján kezdi.  

Információ: Dr. Toma Attila 
sajtószóvivő helyettes 
42/523-865 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 
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Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u . 2.) 

 K. S. Halált okozó 
foglalkozás körében 
elkövetett gondatlan 
veszélyeztetés vétsége 

2014. 06. 
03.  
8 óra 30 
perc 

Fszt.23. 
tárgyalóterem 

 

A Nyíregyházi Járási ügyészség vádirata szerint egy nyíregyházi kft.-
nél mint tachográf illesztő autóvillamossági szerelő dolgozik. A sértett 
T.J. ugyanennél a kft.-nél, mint vizsgabiztos autószerelő dolgozott. 
2013. március 7. napján a nyíregyházi kft.  telephelyén az egyik 
vizsgasoron 4 főből álló munkacsoport dolgozott, közte a vádlott és a 
sértett. Egy autódaru időszakos műszaki vizsgáztatását folytatták, 
mely során a vádlott és a sértett az autóban a fékhatás ellenőrzését 
végezték, padlószinti görgős fémpadon. A vádlott ellenőrzés közben a 
gépjárművet sebességbe kapcsolta, s közben a lehajoló sértett az 
autódaru kereke és felépítménye közé szorult. A nagyerejü 
összenyomás során a sértett a helyszínen elhalálozott.  
 
Az ügyészség a vádlottat halált okozó foglalkozás körében elkövetett 
gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja.  
 
A bíróság az ügyben az első tárgyalást 2014. június 3. napján tartja.  

Információ: Dr. Toma Attila 
sajtószóvivő helyettes 
42/523-865 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 
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