
 
 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. Pf. 85  
  t. 06 42 523-902, 06 42 523-903  
  f. 06 42 410-045, 06 42 523-904 
  e. birosag@nyiregyhazit.birosag.hu  
  http://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 
 

2018. El. XI. B. 3/13. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. MÁRCIUS 19-23. 

 
2018.03.20. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. em. nagyterem 

T. R. és 15 társa Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2018.03.20. 

2018.03.22. 

8.30 

8.30 

B.1900/2016. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy összehangoltan működő bűnszervezetet 

hozott létre és irányított. A bűnszervezet tagjai 2015. novemberétől 2016. 

júliusáig rendszeresen szereztek be jelentős mennyiségű adózatlan cigarettát 

Ukrajnából, és azt a hatóságok kijátszásával Magyarországra juttatták 

jogellenesen a zöldhatáron keresztül gyalogosan, illetve csónakkal. Az 

illegálisan az országba juttatott cigarettát Magyarországon értékesítették. 

Megjegyzés: A bíróság a bizonyítási eljárást hanganyagok meghallgatásával 

folytatja. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

2018.03.23. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 12. sz. tárgyalóterem 

R. N. B. és társai Súlyos fenyegetéssel 

elkövetett zsarolás 

bűntette 

2018.03.23. 9.00 

 

B.1336/2014. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. r. vádlott 2010. novemberétől különböző összegű 

kölcsönöket adott a sértettek részére, melyek után rendkívül magas kamatot 



 2 

számolt fel. Amikor a sértett nem tudott fizetni, a vádlottak napi 

rendszerességgel hívogatták telefonon, SMS üzenetekben fenyegették. A 

sértett félelmében összesen 907.000 Ft-ot utalt át III. és IV. r. vádlott 

bankszámlájára. 

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. MÁRCIUS 19-23. 

 
2018.03.23. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

T. M. Nyereségvágyból 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.03.23. 8.30 

 

B.314/2017. 

 

Az ügy lényege:  

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

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

bement a házba. A hálószobában pénz után kutatott, mire belépett a 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. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. március 14. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 


