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2019. El. XI. B. 5/31. 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. szeptember 16. - szeptember 20. 
 

2019.09.18. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.284/2019. B.K. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.09.18. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Szabolcs megyei településen élt együtt a sértettel, 

ahol mindketten italozó életmódot folytattak.  A vádlott 2018. augusztus 24-én 

féltékenysége miatt szidalmazni kezdte a sértettet, közben megfogta a nő két 

csuklóját, azokat erősen szorította, megcsavarta, melynek következtében 

eltörte a sértett jobb alkarját. Ezután ököllel is több alkalommal arcon ütötte, 

majd miután a sértett a földre esett, többször megrúgta őt. 

2018. december 9-én a vádlott féltékenysége miatt ismét veszekedni kezdett a 

sértettel, felszólította őt, hogy költözzön el, majd tenyérrel többször arcon, és 

ököllel álcsúcson ütötte, majd a földön fekvő sértettet több alkalommal a bal 

oldali bordák környékén megrúgta. 

2018. december 26-án egy veszekedés következtében a vádlott odalépett az 

ágyon ülő sértetthez, és két alkalommal ököllel megütötte őt, majd a későbbi 

órákban újra ütni kezdte a nő fejét és bordáit.  A sértett másnap reggel 

fájdalmai miatt kihívta a mentőket, akik kórházba szállították és légmellűség 

miatt megműtötték. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

 

 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu


 2 

 

                                           NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2019. szeptember 16. - szeptember 20. 
 

 

2019.09.18. 

 

NYÍREGYHÁZI  JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 37. tárgyalóterem 

B.119/2019. H. L. és társa Lopás vétsége 2019.09.18. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. januárja és 2018. április 11. napja között 

bementek egy szabolcsi településen lévő ingatlanra úgy, hogy a sértett 

távollétében az ablakot benyomták. A házból és a melléképületből 10 zsák 

ruhaneműt, ágyneműt és használati tárgyakat, valamint szerszámokat  

tulajdonítottak el mintegy 150.000 forint értékben. 

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethozatal várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

2019.09.18. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 23. sz. tárgyalóterem 

B.1767/2016. J. Z. és társai Nagyobb vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2019.09.18. 10.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy szabolcsi település polgármestereként 

megállapodott a benzinkutat üzemeltető III. rendű vádlottal abban, hogy az 

önkormányzat hivatali járművei tankolása során kedvezményt és halasztott 

fizetési lehetőséget biztosít számukra. 

Az üzemanyag vételezés ezen lehetőségét kihasználva I. és II. rendű vádlott 

beleegyezésével olyan magánszemélyek is tankoltak 2010-től az önkormányzat 

terhére, akik a polgármesterrel családi, baráti kapcsolatban álltak.  

III. rendű vádlott utasítást adott a IV. és V. rendű, kútkezelőként dolgozó 

vádlottaknak, hogy ezen személyek vonatkozásában füzetbe kell írni a 

tankolásokat, és azokról szállítólevelet kell kiállítani. A vádlottak tudtak arról, 

hogy a tankolásokat az önkormányzat fogja kifizetni. 
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A vádlottak fenti tevékenységükkel több, mint 2,5 millió Ft kárt okoztak az 

önkormányzatnak és az általa működtetett kft-nek. 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtétele várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2019. szeptember 16. - szeptember 20. 
 

 

2019.09.18. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

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

személy elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.09.18. 

 

8.30 

 

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 előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 13. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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