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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

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

mértékre elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2019.09.04. 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 több 

személynek. 

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

anfetamint tartalmazó kábítószert vásároljon, majd hazafelé tartott, amikor egy 

Szabolcs megyében található Shell kútnál a vádlottat rendőri ellenőrzés alá 

vonták, és gépjárművének ellenőrzése során gépkocsija motorterében, valamint 

a bal első lámpatest mögött 163,8 gramm súlyú kábítószert foglaltak le. Ezt 

követően a vádlott lakásában házkutatást tartottak, mely során lefoglalásra 

került 1 db digitális mérleg, és több önzáró műanyag tasak. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.09.05. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.717/2018. B. A. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019.09.05. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. július 6-án busszal érkezett egy kisvárdai 

fesztiválra, ahol ismerőseivel szórakoztak, italoztak. Hajnalban a dombrádi 

csárda területére szállították busszal a csoportot, mert ott sátoroztak.  A buszon 

a vádlott szóváltásba került egy másik fiatallal, akinek szidalmazását a buszról 

leszállva is folytatta. A vádlott támadólag közeledett a sértett felé, aki a mellkasa 

elé emelte a kezét, hogy védje magát. Ekkor a vádlott megragadta a fiatal férfi 

két karját, és testközelből nagy erővel orron fejelte. A sértett hanyatt esett, és 

elveszítette az eszméletét is. A mentőket egy ismerősük értesítette. A sérülések 

közvetett életveszélyes állapotot eredményeztek. 

 

Megjegyzés: Az ügyben szakértői vélemény kiegészítésének ismertetése várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

2019.09.03. 

 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG  16. sz. tárgyalóterem 

B.71/2019. T.J.R. Fegyveresen elkövetett 

rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019.09.03. 

 

  8.30. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. január 5.-én a 4911 számú főúton található 

MOL benzinkúthoz érkezett személygépkocsijával, majd egy műanyag kannába 

benzint tankolt. Ezután a vádlott bement a benzinkút üzletébe, majd a magával 

vitt géppisztolyt a kútkezelő sértettre tartotta, és felszólította őt a bevétel 

átadására. A fenyegetés hatására a sértett a pénztárban lévő készpénzt átadta a 

vádlottnak, aki ezután gépkocsijával elmenekült. A rendőrség a vádlottat a 41-es 

főúton elfogta, a nála lévő készpénzt, lőfegyvert, géppisztoly töltényt lefoglalta. 
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Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2019. augusztus 29. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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