
 
 

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 
 

2020. El. XI. B. 5/5. 

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. február 03-07. 

 

 
 

2020.02.03. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.268/2018. Dr. K.Gy. Előre kitervelten, aljas 

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2020.02.03. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2015. február 25-én élettársával, a sértettel együtt a 

vádlott édesanyjához utazott autóval, ahol megkérte az édesanyját, hogy 

menjen el otthonról, így az épületben csak ő és a sértett tartózkodott. A 

vádlott ottlétük alatt egy konyhakést vett magához, amivel a sértett torka 

irányába szúrt, aki védekezés közben ráfogott a kés pengéjére. Dulakodás 

közben a vádlott megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett 

mindkét kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt. A vádlott ezt követően egy 

balta tompa végével a vérző sértett fejére ütött. A sértett életveszélyes 

sérüléseket szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

 

 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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2020.02.03. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK földszint 7. sz. tárgyalóterem 

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

mértékre elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020.02.03 13.00 

 

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 

személyeknek. 

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 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 lefoglaltak 1 db digitális 

mérleget, és több önzáró műanyag tasakok. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

2020.02.05. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

B.613/2018. Sz. I.  Vesztegetés elfogadásának 

bűntette 

2020.02.05. 

 

8.30 

 

 

A vádirat szerint a vádlott adminisztrátorként dolgozott egy újlengyeli székhelyű 

cégnél. A cég a TIGÁZ DSO Kft-vel kötött vállalkozó szerződés alapján a Nemzeti 

Közműszolgáltató Zrt. megbízásából végezte a fogyasztóknál a fogyasztási hely 

megszüntetését és a gázszolgáltatás kikapcsolását.  A vádlott feladata az volt, 

hogy kollégájával megjelenjen a meghatározott fogyasztási helyeken, elvégezze 

a gázszolgáltatás megszüntetését és ellássa az adminisztratív feladatokat. A 

megbízólevélben kikötötték, hogy a vádlott a munkája során készpénzt nem 

vehet át. 
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2017. október 30-án a vádlott és kollégája megjelent egy nyírbátori lakásban 

azért, hogy megszüntessék a gázszolgáltatást. A fogyasztónak csak a lánya 

tartózkodott a lakásban, aki beengedte a vádlottat és kollégáját. A vádlott 

közölte a hölggyel, hogy amennyiben ad neki 10.000 forintot, nem szünteti meg 

a gázszolgáltatást, hanem azt tünteti fel a jegyzőkönyvben, hogy műszaki okok 

miatt nem volt lehetséges a kikötés.  

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. február 03-07. 

 

 
 

2020.02.06. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG földszint 26. sz. tárgyalóterem 

B.1157/2019. B.A. Rablás bűntette és más 

bűncselekmények  

2020.02.06. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2012. október és 2019. július közötti időben több 

alkalommal megjelent egy Szabolcs megyei vegyesboltban azért, hogy 

élelmiszert, illetve alkoholt vigyen magával azok kifizetése nélkül. 

Amikor a sértett a vádlott kérését megtagadta, fenyegető hangnemben kiabálni 

kezdett, a pulton lévő árukészletet leseperte. A sértettben a vádlott kijelentései 

félelmet keltettek, ezért többször eltűrte, hogy a vádlott fizetés nélkül távozzon a 

boltból. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása 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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NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. február 03-07. 
 

 
2020.02.03. 
 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 2. sz. tárgyalóterem 

B.144/2019. B.A. Kényszerítés hatósági eljárásban 

bűntettének kísérlete  

2020.02.03. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott élettársi kapcsolatban élt a sértettel, de kapcsolatuk 

megromlott, ezért a vádlott elhagyta a közös lakásukat. Ezután a vádlott több 

alkalommal megpróbálta rendezni kapcsolatukat, azonban a nő ettől elzárkózott. 

2019. április 1-jén a férfi megjelent a nő lakásán, és felszólítás ellenére sem 

távozott. Ekkor a nő úgy döntött, hogy ő maga hagyja el a lakást, azonban a 

vádlott az ajtót kulccsal bezárta és nem engedte ki a házból. A férfit csak akkor 

hagyott fel magatartásával, mikor a nő rendőrségi feljelentéssel fenyegette meg. 

Mikor a férfi a lakást elhagyta, a nő a rendőrségre ment feljelentést tenni, de a 

vádlott követte és mikor a nő ismét hazatért a vádlott megfenyegette, hogy vonja 

vissza a feljelentését különben tönkreteszi őt. A nő a feljelentés nem vonta vissza. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

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

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. február 03-07. 
 
 

 
2020.02.05. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.119/2019. C.L. Felfegyverkezve elkövetett 

önbíráskodás bűntette, súlyos testi 

sértés bűntettének kísérlete  

2020.02.05. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. május 24-én együtt italozott egy Szabolcs megyei 

szórakozóhelyen a sértettel, majd zárás után a vádlott ingatlanában folytatták az 

italozást. Eközben szóváltás alakult ki közöttük, mert a sértett kivett a vádlott 

pénztárcájából 40.000 forintot, és azt elrejtette. A vádlott többször felszólította a 

sértettet, hogy adja vissza a pénzét, azonban a sértettet tagadta a készpénz 

eltulajdonítását. Ekkor a vádlott kiment a konyhába, magához vett egy kést, 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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melyet a sértett nyakához szorított és többször is megfenyegette azzal, hogy 

elvágja a torkát amennyiben nem adja vissza a pénzét. Ezután a vádlott megvágta 

a sértett kézfejét, majd dulakodás alakult ki közöttük, és megvágta a sértett lábát 

is. C.L. vádlott megijedt a sértett vérző sérüléseitől és értesítette a mentőket. 

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

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

 

 
2020.02.06. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.69/2019. J. J-né Kapcsolati erőszak bűntette 2020.02.06. 

 

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 a vádlott kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
Nyíregyháza, 2020. január 30. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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