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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. január 20-24. 

 

 
 

2020.01.21. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II. em. 1. sz. tárgyalóterem 

B.211/2019. F. L. 

 

Emberölés bűntette 2020.01.21. 

 

8.30 

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  

külföldre menekült, s 2018. július 8-án fogták el a Dominikai Köztársaságban. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2020.01.21. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 7. sz. tárgyalóterem 

B.525/2019. F. J. 

 

Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2020.01.21. 

 

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 

nőt kórházba szállították, ám a szakszerű orvosi kezelés ellenére a kórházban 

elhalálozott. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 
2020.01.24. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 7. sz. tárgyalóterem 

B.556/2019. B.J.-né 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2020.01.24. 

 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. június 12-én este egy szabolcsi település 

egyik játszóterén összeszólalkozott élettársával, majd egy konyhakéssel a 

mellkasán, és több testrészén is megszúrta. A vérző sértettet látva a vádlott a 

közelben tartózkodóktól segítséget kért, akik értesítették a mentőket és a 

rendőrséget. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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   NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

                2020. január 20. - január 24. 

 
 

2020.01.22. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Toldi u. II. em. 48. sz. tárgyalóterem 

B.1037/2019. F.S. Testi sértéssel elkövetett 

kapcsolati erőszak 

bűntette 

2020.01.22. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott 2019. tavaszától a vele egy háztartásban élő 

hozzátartozóit kiszámíthatatlan, agresszív viselkedésével rettegésben, 

terrorban tartotta. 2019. május 23.-án a vádlott ittasan ment haza, 

összeveszett a feleségével, őt eközben többször életveszélyesen 

megfenyegette. A vita során a férfi felszólította a feleségét és nevelt lányát, 

hogy hagyják el az ingatlant. A sértett és lánya látva a vádlott agresszív 

viselkedését megijedtek és elmenekültek a házból. Ekkor a vádlott közölte 

velük, hogyha visszamennek, akkor „kinyírja” őket. Miután a férfi felesége és 

lánya kimentek a házból, a vádlott bezárta a bejárati ajtót, és órákon keresztül 

nem engedte vissza őket. Mivel a vádlott a felesége gyógyszereit sem adta ki a 

nőnek, ezért kénytelenek voltak értesíteni a rendőrséget. Az esetet követően a 

rendőrség ideiglenes megelőző távolságtartárt rendelt el.   

2019. június 3.-án a férfi újra megjelent a lakóházban, bement a felesége 

szobájába, ahol az ágyban fekvő nőt ököllel az álla környékén, majd a 

mellkasán is megütötte. Ezután kiemelte az ágyból, kilökte a nappaliba, ahol 

ismét többször ököllel ütötte, s közben fenyegette. Ekkor a sértettnek sikerült 

kimenekülnie a lakásból, a férfi a kapuig üldözte, majd végül a nő kerékpárral 

távozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. január 20-24. 
 

 
2020.01.21. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2020.01.21. 

 

8.30 

 

 

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 „meg fogsz dögleni” kiabálással 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 előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2020. január 17. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu

