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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. december 18-20. 

 

 

 
2019.12.18. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.110/2018. T.Gy-né Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2019.12.18. 14.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2017. május 29-én a Szabolcs megyei lakásukba 

hazaérkező férjével veszekedni kezdett a konyhában. 

A férfi a vita közben nem válaszolt feleségének, ezért a nő elővett egy nyújtófát 

és azzal egy alkalommal, nagy erővel a férje feje irányába ütött. Az ütés a férfi 

fejét, és védekezésképp felemelt bal alkarját érte, ennek következtében a 

sértett 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. 

A bántalmazás következtében a sértett sérülése közvetett életveszélyes 

állapotnak minősül. 

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethozatal várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. december 16-20. 
 
 
 

2019.12.16. 
 

VÁSÁROSNAMÉNYI JÁRÁSBÍRÓSÁG 3. sz. tárgyalóterem 

B.142/2019. D.F. Jelentős értékre elkövetett 

orgazdaság bűntette és más 

bűncselekmények  

2019.12.16. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

A vádlott egy ismeretlen személlyel megállapodott abban, hogy jövedéki 

ellenőrzés alól elvont dohányterméket szállítanak gépkocsijával Beregdarócról 

Magyarországra. Ennek érdekében Beregdarócon jövedéki ellenőrzés alól elvont 

dohányterméket vettek fel, majd elindultak Nyíregyháza irányába. A vádlott és 

társa a gépjárművel 2018. július 28-án a reggeli órákban elindultak 

Beregdarócról, amikor a vádlott társa nagy sebességgel kihajtott a 41. számú 

főútra. Ekkor a NAV Beregsurány Hatérrendészeti Kirendeltségének járőrei 

ellenőrzés alá akarták vonni, azonban a járőrök jelzésére nem álltak meg, 

elhajtottak Vásárosnaményi irányába. Útközben a gépjármű első kerekének 

felnijéről a gumiabroncs lefordult, így egy bevásárlóközpont parkolójában 

megálltak, majd elmenekültek a helyszínről.  

A hátrahagyott gépkocsi utas- csomagterében a járőrök 4496 doboz magyar 

zárjegy nélküli cigarettát találtak, melynek forgalmi értéke 6.069.600 forint. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő  
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2019. december 12. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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