
 
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 K. L. és társa Életveszélyt okozó 
testi sértés bűntette és 
ás bűncselekmény 

2014. 04. 
16.  
8 óra 30 
perc 

I/28. 
tárgyalóterem 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint K. L. I. rendű 

vádlott és O.B. II.r. vádlottak 2013 februárjában, mivel egyikőjüknek sem volt 

pénze, február 8-án késő esti órákban II.r. vádlott felvetette, hogy ismerőse, 

egy egyedül élő idős asszony kirablása útján szerezzenek pénzt. A vádlottak a 

sértett ingatlanához mentek, útközben II.r. vádlott azt javasolta I.r. vádlottnak, 

hogy egyedül kopogjon be az idős asszonyhoz és egy ismerősként 

mutatkozzon be. Abban is megegyeztek, hogy a sértettet le kell ütni. I.r. 

vádlott megegyezésünk alapján a lakóház ajtaján bekopogott, és mikor a sértett 

a bejárati ajtóban a kulcsot elfordította, I.r. vádlott a bejárati ajtót betaszította, 

és az ajtó mögött álló sértettet ököllel fejen ütötte, majd puszta kézzel, ököllel 

többször megütötte a sértett fejét, testét. A bántalmazás közben a sértett a 

lakóház szobájába menekült, ahol a kandalló előtt összeesett és elveszítette az 

eszméletét.  I.r. vádlott közben a ruhásszekrényt átkutatta, tartalmát szétszórta, 

mikor észlelte, hogy a sértett magához tér, a földön fekvő sértettet ismételten 

ököllel fejen ütötte, amitől a sértett ismételten eszméletlen állapotba került. Az 

alapos kutatás ellenére sem talált I.r. vádlott pénzt a lakásban és a helyszínről 

úgy távozott, hogy a bejárati ajtót a hideg téli éjszakán résnyire nyitva hagyta. 

Másnap a sértett szomszédja találta meg a sértettet és értesítette a hatóságokat.  

 

A sértett nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, a tényleges 

gyógyulás leghosszabb ideje 8 hét volt.  

 

A bíróság a tárgyaláson a szakértőt kívánja meghallgatni. A szakértő 

meghallgatása esetén határozathozatal várható.  
 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 L. I-né különösen nagy kárt okozó 

üzletszerűen, 

folytatólagosan elkövetett 

csalás bűntette 

2014. 04.16. 9 óra 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint L. I-né 

vádlott az egyik női szerzetesrend magyarországi főnöknőjétől különböző 

valótlan ürügyekkel - többek között arra hivatkozással, hogy kifizetetlen 

közüzemi számlái vannak, lakbértarozása van - kölcsönöket kért azt állítva, 

hogy nagy értékű ingatlannal is rendelkezik, amelynek értékesítéséből 

származó pénzből majd a kölcsönöket vissza tudja fizetni, ám azok 
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visszafizetése nem állt szándékában, a kölcsönöket nem a megjelölt célra 

fordította és a pénz visszafizetésének reális lehetősége sem állt fenn. Ily 

módon 2009. április 16. és 2011. július 29. között L. I-né részére összesen 97 

alkalommal összesen 21.700.000. forint átadására került sor L. I-né részére, 

mely összegnek a visszafizetése nem történt meg. Emellett L. I-né ismeretlen 

társai telefonon vették fel a kapcsolatot a rendfőnöknővel és többek között 

ügyésznek, közjegyző titkárnőjének, bíró titkárnőjének kiadva magukat arra 

hivatkozással, hogy L. I-né édesanyja után nagyobb örökség maradt, 

amelynek megszerzéséhez pénzre van szükség, kölcsönkértek a rend 

főnöknőjétől, azt ígérve, hogy az örökségből L. I-né fogja visszafizetni a 

pénzt. Ennek hatására a rendfőnöknő 2011. február 21. és 2012. január 10. 

között összesen 58 alkalommal összesen 46.770.000. forintot utalt a megadott 

bankszámlákra. Ezen összegek minden esetben L. I-né vádlotthoz kerültek, 

azok nem arra a célra kellettek amelyekre a vádlott ismeretlen társai 

hivatkoztak, és ezen összegek visszafizetése a vádlottnak és  ismeretlen 

társainak soha nem állt szándékában, a pénzvisszafizetés nem történt meg. L. 

I-né ismeretlen társaival együtt összesen 67.940.000. forint kárt okozott a 

szerzetesrendnek, mint sértettnek, amely nem térült meg. 

  

A megyei főügyészség L. I-né vádlottat különösen nagy kárt okozó 

üzletszerűen. folytatólagosan elkövetett csalás bűntettével vádolja. 

 

A törvényszék további tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 
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