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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. január 27-31. 

 

 
 

2020.01.27. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 13.sz. tárgyalóterem 

B.889/2016. B.T.M. és 

társai 

 

Kábítószer-

kereskedelem bűntette 

és más bűncselekmény 

2020.01.27. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű B.T.M. és II. rendű V.A. vádlottak élettársak, együtt 

nevelik V.A. gyermekét, III. rendű B.R. vádlottat. 

I. rendű B.T.M. vádlott 2012. év elejétől kábítószert szerzett meg azzal a 

céllal, hogy azt II. és III. rendű vádlottak közreműködésével tovább 

értékesítse. 2014. és 2016. között hetente több alkalommal adtak el 

különböző személyeknek kábító hatású anyagokat. 2016. április és június 

hónapjaiban a nyomozó hatóság két alkalommal tartott házkutatást a 

vádlottak lakóházában, mely során kábítószert találtak. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethozatal várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2020.01.31. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 7.sz. tárgyalóterem 

B.563/2019. R.G. 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2020.01.31. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott büntetés-végrehajtási intézetből történő 

szabadulását követően rokonainál tartózkodott, de sem állandó, sem alkalmi 

munkát nem végzett. Rendszeresen szedett nyugtatókat, amitől bódult 

állapotba került, ezért családtagjaival megromlott a kapcsolata. 2019. május 

9-én a férfi arra kérte nagymamáját, hogy váltson ki neki nyugtatókat, de ő 

ezt megtagadta. A férfi emiatt megharagudott rá, és gyalogosan elindult 

Géberjénről Tunyogmatolcs irányába. Útközben összetalálkozott egy 

időskorú nővel, aki hasonlított nagymamájára. Mivel a vádlott neheztelt rá,  

minden szó nélkül megragadta az idős nő nyakát, és arcát ököllel megütötte. 

Az idős nő ettől a földre esett, majd a vádlott megrúgta. A nő elvesztette 

eszméletét. Miután magához tért hazament és segítséget kért.  A sértett a 

fejét ért bántalmazás következében életveszélyes állapotba került. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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   NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

                2020. január 27. - január 31. 

 
 

2020.01.28. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

B.987/2019. T.I. és társai Rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020.01.28. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlottak 2019. január 22-én elmentek az egyedül élő, idős, 

beteg sértett lakásához azért, hogy onnan értéktárgyakat lopjanak el. I. rendű 

T.I. és II. rendű L.R.J. vádlottak a kerítésen átmászva bementek az ingatlan 

udvarára, majd a lakóházba, míg harmadik társuk az ingatlan előtt figyelt. Az 

otthon tartózkodó sértettet a vádlottak ököllel többször arcul ütötték. Miután 

a sértett elesett, L.R.J. a kezét hátra csavarva lefogta, amíg társa, T.I. a 

lakásban fellelhető értéktárgyak után kutatott.  

Megjegyzés: Az ügyben III. rendű vádlott kihallgatása és tanú meghallgatása 

várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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   MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

                2020. január 27. - január 31. 

 
 

2020.01.27. 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 17. sz. tárgyalóterem 

B.159/2019. V.Z.I.R. Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette 

2020.01.27. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint 2019. április 3-án a vádlott megjelent egy Szabolcs megyei 

település általános iskolájának udvarán azért, hogy első osztályos 

gyermekével kapcsolatos sérelmeit megvitassa az osztályfőnökkel. A vádlott 

indulatosan kezdett beszélni gyermeke osztályfőnökével, emiatt szóváltás 

alakult ki közöttük, mely során a vádlott egy alkalommal a sértett vállára 

csapott. Mivel a pedagógus védekezésként eltaszította magától a vádlott 

kezét, dulakodás alakult ki közöttük. Ezt észlelte az iskola igazgatója, ezért 

felszólította az osztályfőnököt, hogy menjen be az iskola épületébe. Ennek 

eleget téve a sértett elindult az épület bejárata felé, azonban a vádlott utána 

ment, és mikor utolérte megragadta a haját, és egy alkalommal combon rúgta 

őt. A vádlott további erőszakos magatartásának a dolgozók vetettek véget. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 
 

Nyíregyháza, 2020. január 23. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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