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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. február 17-21. 
 

2020.02.17. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2020.02.17. 

 

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 
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2020.02.18. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK földszint I. emelet 31. tárgyalóterem 

Bf.41/2020. K.Z.Cs. Zsarolás bűntette és 

más bűncselekmény 

2020.02.18. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. június 4-én az esti órákban a nyíregyházi 

autóbuszállomáson leült a sértett mellé és kérte, hogy adjon neki pénzt. Amikor 

a sértett azt válaszolta neki, hogy nincs nála pénz, akkor a vádlott követelte, 

hogy mutassa meg a pénztártáját. A vádlott először aprót vett ki a pénztárcából, 

majd meglátta, hogy van még benne 1.000 forint és ökölbe szorított kézzel 

megfenyegette a sértettet, hogy azt is adja neki oda különben megveri. A sértett 

félelmében odaadta a férfinek a pénzt.  

Ugyanezen a napon a vádlott egy házaspárhoz is odament és pénzt kért tőlük. A 

kérésnek nem tettek eleget, ezért a vádlott ellopta a sértett férfi táskáját, így 

36.000 forint kárt okozott neki. 

 

Megjegyzés: Az ügyben nyilvános ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
2020.02.19. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.15/2018. S. L. és 3 társa Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2020.02.19. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlott 2009-ben egy gazdasági társaságot 

hozott létre azért, hogy az elérhető központi támogatásokat jogosulatlanul 

megszerezzék. 

I. rendű vádlott egy régi aszalógépet vásárolt, melyet felújíttatott, és a gépet 

pályázat keretében vásárolt új berendezésként tüntette fel. A gépről III. rendű 

vádlott – 5 millió forint ellenében - egy valótlan tartalmú számlát állított ki, 

mely szerint a gép értéke 670 millió forint. III. rendű vádlott valójában a géppel 

soha nem rendelkezett, azzal gazdasági tevékenységet nem végzett. A kft. ezt 

követően benyújtotta támogatási kérelmét, s az eljárás során a pályázatot 

kiíró szerv 2010-ben több, mint 300 millió forintot utalt át a cég részére. 

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás tovább folytatása várható.  



 3 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

 
2020.02.19. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK földszint I. emelet 27. tárgyalóterem 

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

mértékre elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020.02.19. 8.30 

 

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 

 

 

2020.02.21. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK földszint I. emelet 31. tárgyalóterem 

Bf.410/2019 dr. M.A. Halált okozó, foglalkozás 

körében elkövetett 

gondatlan veszélyeztetés 

2020.02.21. 9.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott a Nyíregyházi Jósa András Oktató Kórházban dolgozik 

altatóorvosként. 2016. május 18-án délelőtt került sor a sértett műtétjének 

megkezdésére. A műtét megkezdésekor a beteg altatását a vádlott és 

asszisztense végezték. Az altatási folyamatokhoz az un. orotrachealis tubust a 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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vádlott nem a légcsőbe, hanem a nyelőcsőbe vezette, emiatt a sértett 

oxigénhiányos állapotba került, keringése összeomlott. Megkezdték az 

újraélesztését, azonban a sértettnél oxigénhiányos állapot alakult ki. A sértett 

nem nyerte vissza eszméletét, 2017. március 11-én a kórházban elhalálozott. 

 

Megjegyzés: Az ügyben nyilvános ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

                                           

 

        NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2020. február 17. - február 21. 
 

2020.02.19. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Toldi u. épület II. em. 48/A. tárgyalóterem 

B.849/2019. fk.B.Á. és társa Kifosztás bűntette, súlyos testi 

sértés bűntettének kísérlete  

2020.02.19. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. december 28-án éjszaka egy nyíregyházi 

presszóban szórakoztak, ahol mindketten ittas állapotba kerültek. Miután a 

presszó bezárt, az utcán beszélgetni kezdtek két férfival, majd szóváltás alakult ki 

II. rendű R.N. vádlott és az egyik férfi között. Ennek következtében II. rendű R.N. 

vádlott meglökte a sértettet, majd amikor távozni készült utána mentek és több 

alkalommal bántalmazták. 

Ezután a vádlottak visszamentek a presszóhoz, s a sértett bántalmazása miatt 

nézeteltérés alakult ki köztük és a másik férfi között, melynek következtében a 

vádlottak őt is több alkalommal bántalmazták. 

A bántalmazás miatt a sértett védekezésre képtelen állapotba került, a II. r. 

vádlott elvette a karóráját, átkutatta a zsebeit, és eltulajdonította a nála lévő 

100.000 forint készpénzt, majd elvette a telefonját.  

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

            2020. február 17. - február 21. 
 

 

2020.02.19. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.113/2019. Sz.R. Közfeladatot ellátó 

személy elleni erőszak 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.02.19. 

 

13.00 

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. május 24-én sérülten feküdt egy Szabolcs 

megyei ház udvarán, ezért mentőt hívtak hozzá. Miután a kiérkező 

mentőápoló a mentőautóban ellátta a vádlott sérülését, kinyitotta a gépjármű 

ajtaját azért, hogy az utcán tartózkodóktól elkérje a férfi iratait. Eközben a 

vádlott az autóból az utcán lévőkkel hangosan veszekedni kezdett, majd 

felugrott a vizsgáló székből és a mentőápolót ököllel többször megütötte a 

vállán, arcán, orrán. A vádlott a sértett bántalmazását a jelenlévők 

közbelépése miatt hagyta abba. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2020.02.20. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 34. sz. tárgyalóterem 

B.189/2019. M.K.E. Rablás bűntette és más 

bűncselekmények 

2020.02.20. 

 

8.15 

 

A vádirat szerint a vádlott 2019. november 14-én a délelőtti órákban  

megjelent a 76 éves idős sértett ingatlanánál, és bekéredzkedett a házba azzal 

az indokkal, hogy WC-re kell mennie. Miután bejutott a házba behívta az idős 

nőt a fürdőszobába, majd rázárta az ajtót. A vádlott ezután eltulajdonítható 

értékek után kutatott, magához vette a sértett mobiltelefonját és irattárcáját, 

majd elmenekült a lakásból. A sértettet később a szomszédja szabadította ki a 

fürdőszobából. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 
Nyíregyháza, 2020. február 13. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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