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2019. El. XI. B. 5/6. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. február 4 - 8. 

 

 
2019.02.06. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.607/2016. Á. T. és társa Gondatlanságból 

elkövetett emberölés 

vétsége 

2019.02.06. 9.00 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2015. július 27-én az I. és II. rendű vádlott gyermeke játék 

közben - szabálytalanul vételezett elektromos áram felhasználásával - a zárlatos 

hűtőszekrény fém alkatrészéhez véletlenül hozzáért, és halálos áramütést 

szenvedett. Halála közvetlen okozati összefüggésben volt a vádlottak által 

szabálytalanul vételezett villanyárammal üzemeltetett, sérült elosztó és 

hűtőszekrény zárlatos meghibásodásával.  

Megjegyzés: Az ügyben szakértői vélemény ismertetése várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 
2019.02.06. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.314/2017. T. M. Nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2019.02.06. 8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2016. május 27-én Szamossályiban italozott egy 

presszóban, majd onnan távozva bemászott egy lakóház kapuján, és vascsővel a 

kezében bement a házba. A hálószobában pénz után kutatott, mire belépett a 
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házban lakó idős hölgy, és rákiáltott a vádlottra. A vádlott ezután nagy erővel 

fejen ütötte a sértettet, aki elesett. A vádlott a földön fekvő nőt még háromszor 

fejen ütötte a vascsővel. Ezután átkutatta a sértett ruháját, és 1.200 Ft-ot kivett a 

zsebéből. Egy elektromos szivattyút magához véve a helyszínről eltávozott. Az 

idős nő a bántalmazás következtében elhalálozott. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. FEBRUÁR 7. 
 

 

2019.02.07. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

B.1687/2017. H. N. P. Jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2019.02.07. 

 

9.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott évek óta termékkereskedelemmel foglalkozott. 

A vádlott és osztrák ismerőse egy fiktív céget hozott létre Bécsben azzal a 

céllal, hogy - tényleges üzleti tevékenység nélkül - szén-dioxid kvóták 

eladását ígérve magyar sértettektől pénzt szerezzenek. A sértetteknek azt 

állították, hogy az általuk eladott szén-dioxid kvóták értéke folyamatosan 

növekszik, a tőzsdén is lehet velük kereskedni, illetve a cég 1 év elteltével 33 

%-os haszonnal vissza is vásárolja azokat. Valójában a cég nem rendelkezett 

szén-dioxid kvótákkal, és a sértettek részére a befektetett összegeket 1 év 

elteltével sem fizették vissza. A cég 98 sértettet károsított meg. 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. január 21. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 


