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2020. El. XI. B. 5/13. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. július 06. – július 10. 

 

 
2020.07.07. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 7. sz. tárgyalóterem 

B.525/2019. F. J. 

 

Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2020.07.07. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott közös háztartásban él egy Szabolcs megyei 

településen 73 éves nagymamájával. A vádlott italozó életmódot folytat, ittas 

állapotban gyakran veszekedett nagymamájával.  

2018. november 23-án napközben a vádlott erősen ittas állapotban volt, 

amikor a délutáni órákban ismét összevesztek a sértettel, mely során a férfi 

karjánál fogva megragadta a sértettet, és két alkalommal megütötte. A 

bántalmazás során a sértett eszméletlen állapotba került. A vádlott ezt látva 

megijedt, a szomszédjától segítséget kért, aki értesítette a mentőket. Az idős 

asszonyt kórházba szállították, ám a szakszerű orvosi kezelés ellenére a 

kórházban elhalálozott. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Kérjük, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat előzetesen, legkésőbb 

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: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

 

 

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/
mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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2020.07.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. tárgyalóterem 

B.255/2019. Zs.S.E. Kereskedéssel, jelentős 

mértékre elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020.07.08. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2016. és 2018. év között jövedelmének kiegészítése 

céljából több alkalommal speed típusú kábítószert vásárolt és adott el 

személyeknek. 

2018. október 1-jén a vádlott Budapestre utazott azért, hogy kábítószert 

vásároljon, majd hazafelé tartott, amikor egy Szabolcs megyei benzinkútnál 

rendőri ellenőrzés alá vonták, és gépkocsija ellenőrzése során annak 

motorterében, valamint a bal első lámpatest mögött 163,8 gramm súlyú 

kábítószert foglaltak le. Ezt követően a vádlott lakásában házkutatást tartottak, 

mely során lefoglaltak 1 db digitális mérleget, és több önzáró műanyag tasakok. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Kérjük, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat előzetesen, legkésőbb 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: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
2020.07.09. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 04. tárgyalóterem 

B.211/2019. F. L. 

 

Emberölés bűntette 2020.07.09. 

 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2003. évtől élt együtt a sértettel. Kapcsolatuk nem 

volt kiegyensúlyozott, gyakran veszekedtek, a vádlott többször bántalmazta a 

sértettet. 2008. május 3-ára virradó éjszaka a sértett a barátaival szórakozott, 

majd egyik ismerősével hazament, amikor a vádlott a lakásban tartózkodott. 

Mikor meglátta a sértettet az ismerősével, bezavarta őt a szobába, az 

ismerőst pedig elküldte, s ezután több napon át bántalmazta a sértettet, aki 

végül magatehetetlen állapotba került. Ezután a vádlott magára hagyta a 

sértettet, akit később egyik ismerőse talált meg a lakásban. A sértettet 

kórházba szállították, azonban néhány nap múlva elhalálozott. A vádlott  

https://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu/
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külföldre menekült, majd 2018. július 8-án a Dominikai Köztársaságban 

elfogták. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Kérjük, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat előzetesen, legkésőbb 

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: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. július 06-10. 
 

2020.07.09. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG földszint 26. sz. tárgyalóterem 

B.1157/2019. B.A. Rablás bűntette és más 

bűncselekmények  

2020.07.09. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2012. október és 2019. július közötti időben több 

alkalommal megjelent egy Szabolcs megyei vegyesboltban azért, hogy 

élelmiszert, illetve alkoholt vigyen magával azok kifizetése nélkül. 

Amikor a sértett a vádlott kérését megtagadta, fenyegető hangnemben kiabálni 

kezdett, a pulton lévő árukészletet leseperte. A sértettben a vádlott kijelentései 

félelmet keltettek, ezért többször eltűrte, hogy a vádlott fizetés nélkül távozzon a 

boltból. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Kérjük, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat előzetesen, legkésőbb 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: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő  
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

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

               2020. július 06. – július 10. 

 
2020.07.07. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2020.07.07. 

 

9.00 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott közös háztartásban élt a férjével, akit 2018. november 

18. és december 11. között rendszeresen megöléssel fenyegetett, őt többször 

bántalmazta. 

2018. november 18-án szóváltást követően egy ásó élével ütött a férje fejének 

irányába, s az ütés következtében a férfi fülkagylója megsérült, sebészeti 

eljárást igényelt. 

2018. december 11-én éjjel életveszélyesen megfenyegette és egy balta élével 

az ágyban fekvő férfi irányába csapott. A sértett észlelve a vádlott szándékát, 

egy széket maga elé tartva kivédte az ütést. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott kihallgatása várható. 

Kérjük, hogy a tárgyaláson való részvételi szándékukat előzetesen, legkésőbb 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: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. július 02. 

dr. Resán Dalma 

    sajtószóvivő 
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