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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. FEBRUÁR 26 – MÁRCIUS 2. 
 

2018.02.27. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 25. sz. tárgyalóterem 

D. D. 

 

Rablás bűntette 2018.02.27. 9.00 B.877/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2017. október 12-én reggel egy késsel 

felfegyverkezve várakozott egy nyíregyházi lépcsőházban a postai kézbesítőre 

azért, hogy tőle pénzt szerezzen.  Amikor a kézbesítő a lépcsőház elé ért, a 

vádlott belülről kinyitotta neki az ajtót, és a késsel a neki háttal álló sértett felé 

szúrt. A sértett észlelte a támadást, ezért maga elé tette kezét, így a szúrás a 

bal alkarját érte.  A sértett rákiáltott a vádlottra, hogy „Mit csinálsz? Elment az 

eszed?”  A vádlott legalább ötször szúrt és csapott a késsel a sértett arca és 

mellkasa felé, aki folyamatosan védekezett, s végül a vádlott kezéből kirúgta a 

kést. A vádlott az ellenállástól megijedve, a sértettnél lévő pénz megszerzése 

nélkül elmenekült a helyszínről. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő-helyettes  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. FEBRUÁR 26 – MÁRCIUS 2. 

 
2018.02.27. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 37. sz. tárgyalóterem 

H.  J. Halált okozó légi 

közlekedés gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018.02.27. 8.30 B.1805/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádlott oktatója volt a sértettnek, aki vitorlázó repülőgép tanfolyamon 

vett részt a Nyíregyházi Repülőtéren. 

2017. május 20-án a vádlott engedélyezte a sértett részére, hogy a vitorlázó 

repülőgéppel 5 órát meghaladó repülést végezzen. A növendékpilóta 

három sikertelen repülést követően ismét felszállt a repülőgéppel.  

A vádlottnak ekkor figyelemmel kellett volna kísérnie a levegőben lévő 

repülőgépet, és hibás repülés esetén megfelelő utasítást kellett volna adnia 

a növendékpilóta részére, hiszen közöttük rádióösszeköttetés volt. A 

vádlott azt is elmulasztotta, hogy helyettesítő személyről gondoskodjon.  

A sértett a vitorlázó repülőgéppel Nyíregyháza lakott területe fölött, 250 

méternél alacsonyabb magasságban járt, repülési magassága vészesen 

csökkent, és lezuhant, egy fitness központ udvarán lévő fának, majd az 

épületnek csapódott. A gépet vezető sértett a helyszínen életét vesztette. 

Megjegyzés: A vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

2018.02.28. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

F. K. Nagyobb értékre, 

üzletszerűen elkövetett 

sikkasztás bűntette 

2018.02.28. 8.30 B.1470/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott külföldről behozott használt autók kereskedelmével 

foglalkozott. 2015. októberétől rendszeres haszonszerzésre törekedve a 

sértettektől az autók előre átvett vételárait nem a sértettek által 

meghatározottak szerint a gépkocsik külföldről történő behozatalára, illetve a 

telephelyen már kiállított gépkocsik honosítására fordította. 

Megjegyzés: Az eljárás tanúk kihallgatásával folytatódik. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

H. N. P. Jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.02.28. 9.30 B.1687/2017. 

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 vádirat ismertetése és a vádlott kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

2018. 03. 01. 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

V. N. és 3 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.03.01. 8.30 B.1966/2016. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése 

céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy 

tüntette fel, mintha a Terrorelhárítási Központnál teljesítene hivatásos 

állományú rendőri szolgálatot, viselt rendfokozata pedig alezredes lenne. 

Annak érdekében, hogy az általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy értékű 

járművet kért kölcsön, amelyben rendőrségi megkülönböztető fényjelző 

készüléket tárolt, rendőrségi igazolványtokhoz hasonló jelvényt tartott 

magánál. A vádlott amint tudomást szerzett arról, hogy a személyeknek milyen 

gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó „hivatali segítséget, 

kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények elkövetésébe bevonta 

egészségügyi végzettséggel rendelkező volt házastársát, II. rendű vádlottat is, 

akit elismert főorvosként tüntetett fel.  

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

Nyíregyháza, 2018. február 21. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 


