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2019. El. XI. B. 5/19. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. május 6 – 10. 
 

2019.05.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.607/2016. Á. T. és társa Gondatlanságból elkövetett 

emberölés vétsége 
2019.05.08. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2015. július 27-én az I. és II. rendű vádlott gyermeke játék 

közben - szabálytalanul vételezett elektromos áram felhasználásával - a zárlatos 

hűtőszekrény fém alkatrészéhez véletlenül hozzáért, és halálos áramütést 

szenvedett. Halála közvetlen okozati összefüggésben volt a vádlottak által 

szabálytalanul vételezett villanyárammal üzemeltetett, sérült elosztó és 

hűtőszekrény zárlatos meghibásodásával.  

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

2019.05.09. 

 

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 

2019.05.09.  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 
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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 

 

 

2019.05.10. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.141/2019. Z. S. Emberölés bűntette 

Fogolyszökés vétsége 

2019.05.10.  8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. június 14-től 16-ig két nap eltávozást kapott a bv. 

intézetből, ahol büntetését töltötte. 

Június 16-án reggel felkereste volt élettársát, és közölte vele, hogy nem akar 

visszamenni a börtönbe, bujkálni fog, s kérte, hogy tartson vele ő is. Egy Nagyecsed 

melletti erdős részen a sértett próbálta lebeszélni a vádlottat arról, hogy elszökjön, 

bujkáljon büntetése elől, s javasolta, hogy inkább térjen vissza a bv. intézetbe. Ezen 

a vádlott feldühödött, s a nadrágja derékrészéből elővett egy cipőfűzőt, melyet a 

sértett nyakán átvetve olyan erősen meghúzott, hogy a szorítás következtében a 

helyszínen elhalálozott. A vádlott ezután eltávozott. A sértett holttestét aznap 

délután ismerőse találta meg. A vádlottat másnap egy lakatlan házban fogták el. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

2019. május 6 – 10. 

 

 

2019.05.08. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. em. 24. sz. tárgyalóterem 

B.779/2018. N. A. Maradandó fogyatékosságot 

eredményező, foglalkozás körében 

elkövetett gondatlan veszélyeztetés 

vétsége 

2019.05.08. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott uszodamesteri munkakört látott el Nyíregyházán.  

2016. június 21-én egy gyermektábor keretében a városi fürdőben több gyermek 

tartózkodott. Az egyik gyermek a csúszdán lecsúszva megérkezett az 1,2 méter 

mélységű vízbe, ahol felállt, majd néhány másodperc elteltével rángatózni 

kezdett, s arccal lefelé a vízbe fordult, és lebegett a víz felszínén. Ezt a lebegést 

észlelte a vádlott, azonban úgy gondolta, hogy a sértett csupán „búvárkodik”. A 

gyermek ezután arccal a vízbe fordulva lebegett a vízben, amíg a csúszdáról 

leérkező három ismeretlen fiatal a medence szélére emelte. A vádlott ekkor 

észlelte a történteket, s haladéktalanul megkezdte a gyermek mentését. A sértett 

6 perc 13 másodpercen keresztül volt arccal a víz felé fordulva.  

A vádlott mulasztással megvalósított kötelezettségszegéseivel okozati 

összefüggésben a sértett közvetlenül életveszélyes állapotba került. A sérülésből 

maradandó fogyatékosságként értékelhető állapot alakult ki.  

Megjegyzés: Az ügyben perbeszéd megtartása, majd előreláthatólag 

ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu,  konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2019.05.08. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.611/2018. T. B. és társai Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.05.08. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott 2011-ben egy középiskolát alapított, mely 

különböző módokon hirdette a tevékenységét a legalitás látszatát keltve.  

I., II. és III. rendű vádlottak 2015-től I. rendű vádlott irányítása alatt álló kft. 

felhasználásával normatív támogatást szereztek meg az állami költségvetésből 

olyan diákok után is, akik csak névleg az iskola diákjai. A tanulói létszám 

felduzzasztását a vádlottak úgy érték el, hogy tevékenységükbe bevonták IV. 

rendű vádlottat is, akinek feladata volt a fiktív tanulói adatbázisok létrehozása. 

Ennek keretében hátrányos helyzetű embereket toborzott az iskolába azzal, hogy 

az órákra bejárni nem kell, és két év múlva érettségi bizonyítványt kapnak, csak 

be kell iratkozniuk. 

A bűnszervezet által jogosulatlanul megszerzett támogatások összege nem 

állapítható meg pontosan, de legalább 15 millió forint volt, mellyel I. rendű 

vádlott a költségvetés rovására gazdagodott. A vádlottak szándéka ennél 

nagyobb összegek megszerzésére irányult, melyet a büntetőeljárás hiúsított 

meg. 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

2019. május 6 – 10. 
 

 

2019.05.07. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. em. 20. sz. tárgyalóterem 

B.45/2019. B. R. Rablás bűntette 2019.05.07. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott egy szabolcsi településen rendszeres haszonszerzésre 

törekedve hat alkalommal követett el bűncselekményeket 2018. szeptemberétől 

2019. februárjáig. 

2018. szeptember 2-án bement egy családi házba, ahol a sértett aludt, és 

eltulajdonította a szobából a sértett márkás cipőjét. 

2019. február 27-én lopási szándékkal bement egy lakásba, ahol a tulajdonos 

közölte vele, hogy hívja a rendőröket. A vádlott ekkor felvett egy kézifűrészt és 

egy fejszét, a sértettet pedig nagy erővel ellökte, s közben megfenyegette, hogy 

ha kihívja a rendőröket, megöli. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. május 2. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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