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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. október 14. - október 18. 
 

2019.10.15. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK földszint 7 sz. tárgyalóterem 

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

mértékre elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2019.10.15. 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 tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.10.16. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.346/2019. B.J. Vesztegetés bűntette 2019.10.16. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint az Országos Roma Önkormányzat a 2018-as országgyűlési 

választásokat megelőzően az állami költségvetésből 81 millió forint 

kampánycélú támogatást kapott. 

A vádlott 2018. március 24-én egy szabolcsi településen találkozott egy férfival, 

aki édesanyjával együtt rendezvényszervezést bonyolító Kft.-t működtetett. A 

vádlott a férfitől arról érdeklődött, hogy a cég az Országos Roma Önkormányzat 

részére meg tudna-e valósítani egy rendezvényt, melynek költségéről számlát 

kellene kiállítani. A férfi a rendezvény időpontjáról érdeklődött, mire a vádlott 

azt felelte, hogy a rendezvény megtartására ténylegesen nem kerülne sor. 

A vádlott és a férfi ezután március 28-án ismét találkoztak, ahol a vádlott arra 

kérte a férfit, a cég nevében állítson ki egy 3,5 millió forintról szóló számlát az 

Országos Roma Önkormányzat, mint megrendelő részére, azonban a 

rendezvényt ténylegesen nem tartanák meg. A vádlott a férfinek azt mondta, 

hogy a számlán feltüntetett összeget az önkormányzat átutalná a Kft.-nek, 

melyből a férfi megtarthat 600.000 forintot, a többi pénzt pedig vissza kell adnia 

neki. A férfi a vádlott ajánlatát nem fogadta el, beszélgetésükről hangfelvételt 

készített. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

 

2019.10.17. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

sértés bűntette 

2019.10.17. 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 
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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 ítélethozatal várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

                                           NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

         2019. október 14. - október 18. 
 

 

2019.10.16. 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 23. sz. tárgyalóterem 

B.564/2019. O.R.-né Kifosztás bűntette 2019.10.16. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. május 16.-án a nyíregyházi Európa Hotel 

szobájában tartózkodott a sértettel. Miután a sértett elaludt, a vádlott 

eltulajdonította az alvó sértett melletti éjjeliszekrényen lévő 

mobiltelefonokat, valamint 74.000 forint, és 1500 euró készpénzt. Ezután az 

alvó férfi vagyontárgyait is magához vette, és elhagyta a szobát. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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                                          KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

     2019. október 14. - október 18. 

 

 

 
2019.10.17. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2019.10.17. 

 

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 tartott maga elé tartva kivédte az ütést. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 
2019.10.17. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 34. sz. tárgyalóterem 

B.78/19. J.D. és társa súlyos testi sértés bűntette és más 

bűncselekmény  

2019.10.17. 8.30. 

 

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 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu


 5 

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: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
2019.10.17. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.10.17. 

 

10.00 

 

 

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 

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 várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2019. október 10. 

   Sterné dr. Deák Andrea 

            sajtószóvivő 
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