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2020. El. XI. B. 5/12. 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. június 29. – július 03. 

 
2020.06.29. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt.13. sz. tárgyalóterem 

B.75/2020. F.L.G. vádlott Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020.06.29. 

 

10.00 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2017. október 19-én arra kérte társát, aki korábban 

több alkalommal vásárolt tőle marihuánát, hogy a tulajdonában lévő 23 

csomag marihuánát a férfi lakásán tárolhassa. A vádlott társa ebbe 

beleegyezett. 

Másnap a vádlott és társa autóval Budapestről Kisvárdára indultak, hogy ott 

2 csomag marihuánát eladjanak egy ismeretlen személynek. Útközben a 

rendőrök igazoltatták őket és megtalálták a gépjárműben elrejtett 

kábítószert. Később a vádlott és társa lakásán tartott házkutatás során is 

kábítószert foglalt le a hatóság. 

A vádlott társát 2020. február 14-én jogerősen több év szabadságvesztés 

büntetésre ítélte a törvényszék. 

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

 

Kérjük, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat előzetesen, a 

tárgyalást megelőző napon jelezzék a 06/70-511-8712 telefonszámon. Felhívja 

továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy előzetesen 

tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/ 

Információ: Molnár Dóra 

sajtótitkár 

06/70-511-8712 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2020. június 29. – július 03. 
 

 

2020.07.02. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 36. sz. tárgyalóterem 

B.330/2020. K.F.R. vádlott Kifosztás bűntette 2020.07.02. 

 

9.00 

 

A vádirat szerint a férfi 2019. december 22-én a délutáni órákban erősen ittas 

állapotban a nyitott ajtón bement egy 81 éves – önálló mozgásra kizárólag 

segítséggel képes – idős asszony tiszadobi ingatlanába. A vádlott odalépett a 

hálószobában fekvő sértetthez, majd a párnája alól elvett 3.000 forintot és 

elfogyasztotta az ágy mellett lévő élelmiszert.  

Ekkor megjelent a sértett gondozója, akinek többszöri felszólítására a vádlott 

elhagyta a helyszínt. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

 

Kérjük, hogy az előkészítő ülésen való részvételi szándékukat előzetesen, az 

előkészítő ülést megelőző napon jelezzék a 06/70-511-8712 telefonszámon. 

Felhívja továbbá a bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy 

előzetesen tájékozódjanak a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/ 

Információ: 
Molnár Dóra 

sajtótitkár 

06/70-511-8712 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/
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  KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2020. június 29. – július 03. 
 

 

2020.07.01. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.113/2019. Sz.R. vádlott Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.07.01. 

 

11.00 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. május 24-én sérülten feküdt egy Szabolcs 

megyei ház udvarán, ezért mentőt hívtak hozzá. Miután a kiérkező 

mentőápoló a mentőautóban ellátta a vádlott sérülését, kinyitotta a gépjármű 

ajtaját azért, hogy az utcán tartózkodóktól elkérje a férfi iratait. Eközben a 

vádlott az autóból az utcán lévőkkel hangosan veszekedni kezdett, majd 

felugrott a vizsgáló székből és a mentőápolót ököllel többször megütötte a 

vállán, arcán, orrán. A vádlott a sértett bántalmazását a jelenlévők 

közbelépése miatt hagyta abba. 

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

 

 

Kérjük, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat előzetesen, a tárgyalást 

megelőző napon jelezzék a 06/70-511-8712 telefonszámon. Felhívja továbbá a 

bíróság a sajtó képviselőinek figyelmét arra is, hogy előzetesen tájékozódjanak 

a belépés feltételeiről az alábbi oldalon: 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/ 

Információ: 
Molnár Dóra 

sajtótitkár 

06/70-511-8712 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 
 

Nyíregyháza, 2020. június 25. 

Molnár Dóra 

  sajtótitkár 
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