
 
 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. Pf. 85  
  t. 06 42 523-902, 06 42 523-903  
  f. 06 42 410-045, 06 42 523-904 
  e. birosag@nyiregyhazit.birosag.hu  
  http://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 
 

2019. El. XI. B. 5/42. 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2019. december 02. - december 06. 
 

2019.12.04. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 8. tárgyalóterem 

B.322/2019. K.G. és társai Foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan 

veszélyeztetés 

2019.12.04. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlottak közül I. rendű vádlott végezte egy Szabolcs 

megyei településen található egészségház vegyestüzelésű kazán égéstermékét 

elvezető kémény kivitelezését.  A helyszűke miatt, ahol a kémény találkozik a 

födémmel, I. rendű vádlott nem helyezett el védőgyűrűt, ami szigetelési 

funkciót látott volna el. A munka elvégzését követően a kémény ezen részét 

eltakarták. II. rendű V.L. és fia, III. rendű V.A. vádlottak később a kémény 

használatbavételi engedélyét úgy adták ki, hogy az eltakart részt nem 

bontották vissza, így nem észlelték a hőszigetelő gyűrű hiányát. 

2017. december 5-én a szigetelőgyűrű hiánya miatt az épület 

födémszerkezete meggyulladt, mert a kéményben áramló füst hőjétől a 

faszerkezet nem volt védve. A tűz oka építési hiba, kivitelezési hiba miatt 

következett be.  

 

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 

2019. december 02-06. 
 

 
2019.12.05. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 34. sz. tárgyalóterem 

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

bűncselekmény  

2019.12.05. 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 

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 

 

 
 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. december 02-06. 

 
2019.12.05. 
 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 16. sz. tárgyalóterem 

B.132/2019. K.I. Erőszakkal, felfegyverkezve 

elkövetett magánlaksértés bűntette 

és más bűncselekmény 

2019.12.05. 11.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. december 25-én délután megjelent egy Szabolcs 

megyei lakóháznál egy 50 cm hosszúságú feszítővassal a kezében, majd 

bekopogtatott a bejárati ajtón. Mivel a sértettek nem nyitottak neki ajtót, a 

vádlott azt a kijelentést tette, hogy amennyiben nem engedik őt be, betöri az 
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ajtót. Ezután benyomta a bejárati ajtót, bement a házba, és a kezében lévő 

feszítővassal a szobában tartózkodó férfi fejére ütött, aki kimenekült a 

lakóházból. Ezután a szintén szobában tartózkodó nőt kezdte el ütni a 

feszítővassal, aki az udvarra menekült, azonban a vádlott utánament, és a földre 

került sértettet testszerte bántalmazta a nála lévő eszközzel.  Eközben a sértett 

testvére a helyszínre érkezett és abbahagyásra szólította fel a vádlottat, aki ennek 

hatására távozott a helyszínről. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyuló sérüléseket 

szenvedett el. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2019. november 28. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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