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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. január 13-17. 

 

 

 
2020.01.13. 
 

Nyíregyházi Törvényszék Fszt. 13. tárgyalóterem 

B.711/2018. M.L. Kereskedéssel, jelentős 

mennyiségre elkövetett 

Kábítószer-kereskedelem 

bűntette 

2020.01.13. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2017. júliusa és 2018. júniusa közötti időben több 

alkalommal vásárolt kábítószert, majd azokat különböző személyeknek tovább 

értékesítette jövedelmének kiegészítése céljából. 

2018. június 24-én a vádlott Pest megyébe utazott, ahol újabb kábítószert 

tartalmazó anyagokat vásárolt. Amikor a férfi hazaindult, rendőri ellenőrzés alá 

vonták, és gépkocsija jobb hátsó ajtajának kárpitja alá rejtett kábítószert 

tartalmazó anyagokat lefoglalták.  

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtétele várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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   NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

                2020. január 13. - január 17. 

 

 
2020.01.16. 
 

Nyíregyházi Járásbíróság Fszt. 23. tárgyalóterem 

B.1191/2019. P.Z.A. Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának vétsége 

2020.01.16. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. augusztus 6-án a 4901-es számú főúton 

közlekedett személygépkocsival. Ebben az időben az út jobb oldalán láthatósági  

mellényben kerékpározott egy férfi, akit a vádlott későn észlelt, így fékezés 

ellenére elütötte. A sértett a baleset következtében olyan súlyosan   

megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

   KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

              2020. január 13. - január 17. 

 

 
2020.01.13. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.64/2019. G. L. A jelentős kárt okozó 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.01.13. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2013. évet követően Szlovákiába járt, hogy tippmix 

formájában sportfogadásokon vegyen részt abból a célból, hogy egy nagyobb 

nyereményt érjen el. Fenti tevékenységéből nagy nyereményt nem ért el, 

azonban több ismerősét megkereste azzal, hogy kölcsönre lenne szüksége egy 

”nagy nyeremény” lehívásához. Miután a sértetteknek elnyerte bizalmát, több 
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millió forintot kért tőlük kölcsön azzal az ígérettel, hogy ezen összegeknek 

többszörösét fizeti vissza részükre a nyereményekből. A vádlottnak nem állt 

szándékában a részére átadott pénzösszegeket visszafizetni, azt anyagi helyzete 

sem tette volna lehetővé. A fenti cselekményével a vádlott a sértetteknek 

mintegy 30 millió forint kárt okozott. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 
2020.01.16. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 34. sz. tárgyalóterem 

B.78/2019. J.D. és társa súlyos testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény  

2020.01.16. 14.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. január 26-án a délutáni órákban társaikkal 

együtt a tuzséri sporttelep műfüves pályáján fociztak. A játék közben a vádlottak 

között szóváltás, dulakodás alakult ki, ekkor a társaik szétválasztották őket. A vitát 

követően mindketten hazafelé indultak, majd útközben újra veszekedés alakult ki 

köztük, mely vita során II. rendű B.T. vádlott egy alkalommal ököllel megütötte I. 

rendű J.D. vádlott arcát, ezután ő is megütötte legalább két alkalommal II. rendű 

B.T. arcát. A vádlottak közötti további verekedést J.D. vádlott testvére akadályozta 

meg úgy, hogy szétválasztotta őket, azonban a hazafelé induló II. r. B.T. vádlottat 

ismét meglökte J.D. vádlott, aki ennek következtében az árokba esett. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2020. január 10. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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