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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. május 7-11. 
 

 

2018.05.09. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 4. tárgyalóterem 

R. V. és társai 

 

Előnyért hivatali 

kötelességét megszegve, 

vezető beosztású 

személy által elkövetett 

hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2018.05.09. 9.30 B.334/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy szabolcsi önkormányzat aljegyzőjeként 

több esetben adóhatósági igazolást állított ki III. rendű vádlott kft-je részére 

annak igazolására, hogy a kft. adótartozással nem rendelkezik. Valójában a kft-

nek több százezer Ft-ot meghaladó adótartozásai voltak az önkormányzat felé. 

Hasonló tartalmú igazolásokat állított ki I. rendű vádlott a II. rendű vádlott 

részére is. Az igazolások kiállításáért cserébe II. rendű vádlott több ezer kg 

léalmát szállított az I. rendű vádlott hozzátartozójának tulajdonában álló 

feldolgozó üzembe. 

Megjegyzés: A bizonyítási 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 

2018. május 7-11. 

 

 
2018.05.08. – 05.09. 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

H. N. P. Jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.05.08. és 

2018.05.09. 

9.30 

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 mindkét napon tanúk kihallgatása  várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 
2018.05.09. 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG  Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

E. G. 

 

Bántalmazás hivatalos 

eljárásban 

2018.05.09. 8.30 B.1219/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádlott egy nyíregyházi középiskola tanára volt.  

2014-től 2016-ig több alkalommal előfordult, hogy a diákokat nyakon vágta, 

vagy „kokit” osztogatott a fejükre, ha nem volt kész a házi feladatuk, vagy nem 

figyeltek az órán. Volt olyan eset, amikor ökle oldalával ütötte meg az egyik 

tanuló bordáját, illetve lábszáron rúgta. A tanár által elkövetett bántalmazásról 
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korábban felvétel is készült, ezért a vádlott minden óra előtt kitetette a 

diákokkal a telefonjukat a tanári asztalra, és megszámolta azokat.  

2016. áprilisában készült egy felvétel az általa elkövetett egyik bántalmazásról, 

így az iskola vezetése is tudomást szerzett róla. A diákok addig nem merték 

jelezni a vádlott cselekményét.  

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 
 

 

Nyíregyháza, 2018. május 3. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 


