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2019. El. XI. B. 5/11. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. március 11-14. 

 

 
2019.03.12 és 14. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II/1. sz. tárgyalóterem 

B.676/2017. K. L. és 43 társa Bűnszervezet tagjaként 

elkövetett különösen 

nagy vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési 

csalás bűntette 

2019.03.12. 

2019.03.14. 

 

9.00 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint az első hat vádlott olyan bűnszervezetet hozott létre, 

amelynek a célja az volt, hogy az általuk foglalkoztatott munkavállalókat 

kikölcsönzik, utánuk nem fizetik be a munkabérüket terhelő adókat. 

A többi 30 vádlott által vezetett cégek pedig jogosulatlanul igényelték vissza a 

bűnszervezet által kiállított, valótlan tartalmú, munkaerő kölcsönzésről 

kiállított számlák után az ÁFÁ-t. A vádlottak által okozott kár több százmillió 

forint. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu,  konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2019.03.13. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.03.13. 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: A törvényszék tanúk kihallgatásával folytatja az eljárást. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. március 11-14. 

 
2019.03.12. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 37. sz. tárgyalóterem 

B.1471/2018 Sz. A. Á. Különösen nagy kárt 

okozó, üzletszerűen 

elkövetett csalás 

bűntette 

2019.03.12. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2011-ben egy arany befektetésekkel foglalkozó céget 

alapított, s rávette az élettársát arra, hogy ő legyen a cég vezérigazgatója. A 

vádlott szállodákban, éttermekben szervezett rendezvényeket azért, hogy 

ügyfeleket toborozzon. A hálózatépítőként regisztráló személyeknek 110 eurót 

kellett fizetniük azért, hogy megkapják a cég működési rendszerét tartalmazó 

kézikönyvet. A partnerek kötelezettsége volt az is, hogy havonta 100 eurót 

fizessenek a cégnek azért, hogy a regisztrált és befizetést eszközlő ügyfelek után 

jutalékot kaphassanak. Az üzletkötők többsége saját családtagjait is meggyőzte 

a cég által kínált befektetés előnyös voltáról. 
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A vádlott a cég fennállása alatt ügyelt arra, hogy vezető tisztségviselőként olyan 

személy kerüljön bejegyzésre, aki csupán papíron vezeti a céget, a tényleges 

irányítás folyamatosan az ő kezében maradt. A vádlott a sértettek által 

befizetett pénzösszegnek csak kis részéért vásárolt aranyat, s azoknak csak egy 

részét küldte ki a sértetteknek. A vádlott cselekményével közel 170 sértettet 

ejtett tévedésbe, s részükre mintegy 14 millió forint kárt okozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása, valamint ítélethirdetés 

várható. Az ítélethirdetés időpontja előreláthatólag 10 óra 30 perc. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 
 

 

Nyíregyháza, 2019. március 7. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 

 


