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2020. El. XI. B. 5/6. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. február 10-14. 
 

2020.02.10. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2020.02.10. 

 

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 

 
 

2020.02.11. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 7. sz. tárgyalóterem 

B.525/2019. F. J. 

 

Halált okozó testi sértés 

bűntette 

2020.02.11. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott közös háztartásban él egy Szabolcs megyei 

településen 73 éves nagymamájával. A vádlott italozó életmódot folytat, ittas 
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állapotban gyakran veszekedett nagymamájával.  

2018. november 23-án napközben a vádlott erősen ittas állapotban volt, 

amikor a délutáni órákban ismét összevesztek a sértettel, mely során a férfi 

karjánál fogva megragadta a sértettet, és két alkalommal megütötte. A 

bántalmazás során a sértett eszméletlen állapotba került. A vádlott ezt látva 

megijedt, a szomszédjától segítséget kért, aki értesítette a mentőket. Az idős 

nőt kórházba szállították, ám a szakszerű orvosi kezelés ellenére a kórházban 

elhalálozott. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 
 

 
2020.02.12. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 27. sz. tárgyalóterem 

B.317/2019. B.K. Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete és 

más bűncselekmények 

2020.02.12. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. július 7-én a kerítést átvágva – annak 

tudatában, hogy a 71 éves, mozgásában korlátozott idős sértett a házban 

alszik - bement a sértett Szabolcs megyei családi házának udvarára, ahol a 

lakóház folytatásaként épült fa tárolót felgyújtotta. A tűz átterjedt a tyúkólra 

és a házzal egybeépített nyárikonyhára is. Mivel a nyári konyhában egy 

gázpalack is volt, fennállt a robbanás veszélye. A sértett a tüzet nem észlelte, 

őt fia mentette ki. A tűz tovább terjedését és a gázpalack robbanását a 

kiérkező tűzoltóság akadályozta meg.  

A vádlott ezen kívül 2018 május és július hónapjai között több haragosa 

ingatlanát, melléképületét is felgyújtotta, mellyel összesen 3.058.000 forint 

kárt okozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben szakértő és tanú meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. február 10-14. 

 

 
2019.02.11. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 23. sz. tárgyalóterem 

B.797/2018. B. M. és társa Információs rendszer 

felhasználásával elkövetett csalás 

bűntette  

2019.02.11. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2019. februárját követően megszerezték a mentális 

zavarokban szenvedő ismerősük bankkártyáját, melynek terhére többször 

vásároltak, s készpénzt vettek fel összesen 1.869.988,-Ft összegben. 

2016. decemberében B. M. vádlott rávette a sértett arra, hogy 1000 Euró 

összegért vásároljon magának egy külföldről származó autót, aki ebbe 

beleegyezett, s annak tudatában vásárolta meg a kocsit, hogy azt a későbbiekben 

ő használni fogja. Az autót B. M. vádlott vette át a kereskedőtől, de azt nem állt 

szándékában a sértettnek odaadni, hanem a sértett mentális állapotát 

kihasználva aláíratott vele egy adásvételi szerződést, amellyel a sértett a járművet 

értékesítette. A sértett a szerződést annak megértése nélkül írta alá. 

2017. februárjában B. M. vádlott megvásárolta a sértett által lakott ingatlant, 

melyre a sértettnek haszonélvezeti jogot jegyeztek be. Az ingatlanba B. J. vádlott 

költözött be a lányával, s 2017. júliusáig életvitelszerűen ott lakott, majd 

távozásakor B. J. vádlott lakására vitték a sértett használati tárgyait, mintegy 

200.000,-Ft értékben.  

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő  
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2020.02.11. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 36. sz. tárgyalóterem 

B.1271/2019. D.F. és társai Jelentős értékre, dolog elleni 

erőszakkal elkövetett lopás 

bűntette  

2020.02.11. 10.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2019. július elején III. rendű T.T. vádlott azzal kereste meg 

ismerősét, I. rendű D.F. vádlottat, hogy tudomása van arról, hogy egy 

nyíregyházi magánklinika széfjében 5 millió forint van. III. rendű T.T. vádlott 

megmutatta I. rendű D.F. vádlottnak a magánklinikát, elmondta neki, hogy az 

épületben nincs riasztó. Megbeszélték, hogy I. rendű D.F. vádlott ellopja a 

klinikából a pénzt, amiből III. rendű vádlott részére csak 2 millió forintot kell 

odaadnia, amiből rendezi tartozását.  

2019. július 12-én I. rendű D.F. II. rendű Gy.Cs.Sz. vádlottal együtt Budapestről 

Nyíregyházára utazott, majd 13-án éjfél körüli időben elmentek a 

magánklinikához. Míg II. rendű Gy.Cs.Sz. vádlott figyelt és őrködött, addig I. 

rendű D.F. vádlott egy erővágóval levágta az ablak vasrácsát és bemászott az 

épületbe. A széfet kalapáccsal szétverte, és magához vette a benne lévő 

5.212.700 forintot. Ezután elhagyta az épületet, beült az autóba és II. rendű 

Gy.Cs.Sz. vádlottal együtt elhajtottak a helyszínről.  

A vádlottakat a rendőrök nemsokkal később Nyíregyházán fogták el.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

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

 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. február 10-14. 
 

 
2020.02.11. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.2/2020. T.I. Magánlaksértés vétsége és más 

bűncselekmény  

2020.02.11. 10.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. március 11-én a délutáni órákban megjelent a 

sértett nyírkarászi ingatlana előtt, bement a kiskapun és az udvaron tartózkodó 
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nőtől egy ismeretlen személy után érdeklődött. A sértett felszólította a vádlottat, 

hogy távozzon az udvaráról, azonban a férfi ennek nem tett eleget, közelebb 

lépett hozzá, megragadta, majd megszorította két csuklóját. A sértett 

megpróbálta kirántani a kezét a vádlott szorításából, de mivel nem sikerült neki, 

segítségért kiállított. Ekkor a vádlott elengedte a sértett kezét, kiment az udvarról 

és autójával elhajtott a helyszínről. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

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

 

 

 

 
2020.02.13. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.64/2019. G. L. A jelentős kárt okozó 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.02.13. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2013. évet követően Szlovákiába járt, hogy tippmix 

formájában sportfogadásokon vegyen részt abból a célból, hogy egy nagyobb 

nyereményt érjen el. Fenti tevékenységéből nagy nyereményt nem ért el, 

azonban több ismerősét megkereste azzal, hogy kölcsönre lenne szüksége egy 

”nagy nyeremény” lehívásához. Miután a sértetteknek elnyerte bizalmát, több 

millió forintot kért tőlük kölcsön azzal az ígérettel, hogy ezen összegeknek 

többszörösét fizeti vissza részükre a nyereményekből. A vádlottnak nem állt 

szándékában a részére átadott pénzösszegeket visszafizetni, azt anyagi helyzete 

sem tette volna lehetővé. A fenti cselekményével a vádlott a sértetteknek 

mintegy 30 millió forint kárt okozott. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2020. február 10-14. 
 

 
2020.02.13. 
 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 16. sz. tárgyalóterem 

B.10/2020. M.F.A. Szabálysértési értékre, dolog elleni 

erőszakkal elkövetett lopás vétsége 

2020.02.13. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. november 5-én a nyírbátori TESCO áruházból 

különböző ruhaneműket tulajdonított el 13.960 forint értékben. Távozás közben 

a biztonság őr feltartóztatta a nőt, és elvette az elrejtett ruhaneműket. A lopással 

okozott kár megtérült. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

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

 

 
Nyíregyháza, 2020. február 06. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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