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2014. El. XI. B.35. 
 
 
Nemecz-Novák Zsuzsanna asszony 
Országos Bírósági Hivatal  
Koordinációs és Szervezési Főosztály 
Sajtó és Kommunikációs Osztály 
 
BUDAPEST 
 

Tisztelt Osztályvezető Asszony! 
 
Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 8/2012. (IV.25.) OBH utasítása 4. § 
5.b) pontja alapján a következő héten tárgyalandó, az általunk 
közérdeklődésre számot tartónak ítélt ügyről az alábbiakban tájékoztatom:  
 

 

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2) 

 K. I. és társai különösen nagy értékűm (50 
millió és 500 millió Ft 
között) jövedéki termékre 
folytatólagosan 
üzletszerűen elkövetett 
jövedéki orgazdaság 
bűntette, fontosabb 
ügyekben intézkedő 
hivatalos személy által, 
kötelezettségszegéssel, 
folytatólagosan, 
üzletszerűen, 
bűnszervezetben elkövetett 
vesztegetés bűntette és más 
bűncselekmény 

2014. 05. 
19-20.  
8 óra 30 
perc 

II/201. 
tárgyalóterem 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség 2011. májusi vádirata 
szerint I.r. K. I. vádlott 2008. évben megrendelőként kapcsolódott a T. 
Zs. ukrán állampolgár által irányított cigaretta-csempész 
bűnszervezethez. I.r. vádlott szervezete erősen konspirált volt. A jól 
kiépített és szervezett, tagjait mobiltelefonokkal és adóvevőkkel 
felszerelő társaság a cigaretta szállításához külföldről vásárolt autókat, 



és  házilag ezeket átalakították, azért, hogy tevékenységüket 
akadálytalanul végezhessék.  
 
II.r. F. S. vádlott korábban határőr volt Tisztaberek községben, majd 
2008. évben vezetője lett egy bűnözői körnek. II.r. vádlott közvetlen 
kapcsolatba került T. Zs.-al és I.r. vádlottal. A szervezetbe a magyar-
ukrán határ közelében lévő települések lakosait – a büntetőper további 
vádlottjait vonták be, ők a határ túloldaláról érkező szállítmányok 
érkezését biztosították, átvételkor figyelték a rendőrjárőrök és 
határőrök mozgását, segítettek a cigaretta szállítási útjának 
biztosításában.  
 
A figyelői tevékenységért, illetve a sikeres közreműködésért I.r. vádlott 
fizetett, a legkisebb szerepet betöltő figyelőnek alkalmanként átlag 
15.000 Ft-ot, később 20.000 Ft-ot fizetett.  
 
2009. tavaszától 2009. őszéig kilenc alkalommal rendelt K. I. I.r. vádlott 
több mesterkarton (1 mesterkartonban 50 karton, azaz 500 doboz 
cigaretta van) cigarettát T. Zs. ukrán állampolgár szervezetétől. Több 
esetben sikerült a megrendelt cigarettát értékesítenie. K. I. I.r. vádlottat 
2009. szeptember 9. napján Fehérgyarmaton fogták el a rendőrök úgy, 
hogy miután a szállítási útvonalon észrevette I.r. vádlott a rendőrök 
jelenlétét, a gépkocsit hátrahagyva gyalogosan menekült és menekülés 
közben értesítette II.r. vádlottat, aki gépkocsival felvette.  
 
2010 április és júniusa között II.r vádlott és szervezetének tagjai 
legalább hét alkalommal eredményesen működöttek közre összesen 
kb.357 mesterkarton cigaretta Magyarország területére történő 
szállításában.  
 

I., II. és III.r. vádlott szervezete így legalább 783656 doboz, több mint 

426 millió Ft belföldi forgalmi értékű ukrán adó –és zárjeggyel ellátott 
cigaretta megszerzésében vettek részt.  
 
A vádirat szerint I. r. vádlott és társai által létrehozott 
cigarettacsempész bűnszervezet tevékenységét XXVI-XXXII. r. 
vádlottak, mint határrendészek 2009. májusától 2010. november elejéig 
támogatták. A volt határrendész vádlottak közreműködtek a cigaretta 
Magyarország területére történő behozatalának és a határkörzetből 
történő biztonságos kijuttatásába. Segítségükért a cigaretta 
mennyiségétől függően esetenként 300-500 ezer forint jogtalan előnyt 
kaptak a cigarettacsempész bűnszervezet vezetőitől. 

 
A törvényszék az ügy tárgyalását 2014. május 19. napján folytatja. 

 
 



Információ: Dr. Toma Attila 
Sajtószóvivő helyettes 
42/523-865 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Nyíregyháza, Toldi u. 1.) 

 K. -né V.A. 
felperesnek- 
Klebersberg 
Intézményfenntartó 
Központ alperes ellen 

kinevezés módosítása 
közalkalmazotti 
jogviszonyban 
munkáltatói intézkedés 
elleni pere 

2014. 05. 
13.  
8 óra 30 
perc 

II. 
em.  
69. 

 

A felperes 2013. február 1. napjával korábbi kinevezési okiratát az 
alperes oly módon módosította, hogy munkavégzésének helyeként az 
Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumot jelölte meg és 
2013. szeptember 1. hatállyal úgy módosították, hogy tanár 
munkakörből szakmai tanár munkakörbe helyezték.   
 
A felperes mérnöktanári főiskolai kitüntetéses oklevéllel, 
mezőgazdasági gépész üzemmérnök főiskolai oklevéllel, közgazdász 
szakmérnök főiskolai oklevéllel, az inkluzív nevelés okleveles tanára 
mesterfokozatot kiváló minősítéssel főiskolai oklevéllel rendelkezik.  
 
A felperes keresetében azt kéri a Közigazgatási és Munkaügyi 
Bíróságtól, hogy kötelezze az alperest arra, hogy 2013. szeptember 1. 
napjával visszamenőleges hatállyal módosítsa besorolását.  
 
A bíróság az ügy első tárgyalását 2014. május 13. napján tartja.  

 
Információ: Dr. Toma Attila 

Sajtószóvivő helyettes 
42/523-865 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

Nyíregyháza, 2014. május 9. 
                 Tisztelettel: 
 
 
          Dr. Toma Attila 
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