
  

 

Nyíregyházi Járásbíróság (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 B. B. és társa rablás bűntette 2014. 05. 
22.  
8 óra 30 
perc 

Fszt. 13. 
tárgyalóterem 

 

A Nyíregyházi Járási Ügyészség vádirata szerint I. r. B. B. és II.r. 
T. A. vádlottak 2014. február 21. napján 20 óra körüli időpontban 
a Szabolcs és Balsa községeket összekötő kerékpárúton 
gyalogosan mentek Szabolcs község irányába, mikor 
szembetalálkoztak a Balsa felé kerékpárján közlekedő sértettel. 
Amikor egymás mellé értek a vádlottak a sértettet kerékpárjáról 
leütötték azért, hogy tőle kerékpárját elvegyék. A sértett az ütés 
következtében a vízelvezető árokba esett, a vádlottak a sértett 
kerékpárját eltulajdonították oly módon, hogy arra felültek és a 
helyszínről távoztak. A sértett az esés következtében 8 napon 
belül gyógyuló arczúzódást szenvedett el.  
 
A bűncselekményt a törvény kettőtől nyolc évig terjedő 
szabadságvesztéssel rendeli büntetni.  
A bíróság az ügyben az első tárgyalást 2014. május 22. napján 
tartja.  

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

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2) 

 L.I.-né különösen nagy kárt 
okozó üzletszerűen, 
folytatólagosan 
elkövetett csalás 
bűntette 

2014. 05. 
21.  
8 óra 30 
perc 

I/30. 
tárgyalóterem 

 

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 visszafizetése nem állt szándékában, a kölcsönöket nem a 
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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. Toma Attila 
sajtószóvivő helyettes 
42/523-865 
tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, pelitviki@nyiregyhazit.birosag.hu 

Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 Sz. Gy.  Adóbevételt 
különösen nagy 
mértékben csökkentő 
adócsalás bűntette és 
más bcs.  

2014. 05. 
20.  
9 óra 

Fszt.7. 
tárgyalóterem 

 

A Központi Nyomozó Főügyészség vádiratának 1. vádpontja szerint 
Sz. Gy. vádlott 2002. adóévre nem személyesen, hanem munkáltatója 
útján 2003. április 20-án az APEH-hez benyújtott személyi 
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jövedelemadó bevallásában összesen 1.800.000 Ft adóköteles 
jövedelmet tüntetett fel. A vádlott munkáltatójával nem közölte, és 
személyi jövedelemadó bevallásában nem szerepeltette az azon felül 
nem foglalkoztatási jogviszonyából származó 135.000.000 Ft adóköteles 
jövedelmét, ezzel az adóbevételt személyi jövedelemadó adónemben 
54.000.000 Ft-al csökkentette. A 2. vádpont szerint 2004. adóévre a 
vádlott személyesen megtett személyi jövedelemadó bevallásában 
összesen 2.793.478 Ft adóköteles jövedelmet tüntetett fel, melyben nem 
szerepeltette az azon felül keletkezett 100.000.000 Ft egyéb adóköteles 
jövedelmét, továbbá 144.610.000 Ft-os üzletrészeladás során árfolyam 
nyereségből elért jövedelmét. Ezzel 2004. adóévben személyi 
jövedelemadó adónemben 74.152.500 Ft-al, míg egészségügyi 
hozzájárulás esetében 11.000.000 Ft-al csökkentette.  
A 3. vádpont szerint az APEH 2002-2005. évekre vonatkozóan 
vagyonosodásra is kiterjedő utólagos személyi jövedelemadó 
ellenőrzést végzett. A vádlott utólagos személyi jövedelemadó 
adóellenőrzés során a bevallásaiban eltitkolt 1-2. vádpontban megjelölt 
jövedelme igazolására olyan valótlan tartalmú kölcsönszerződések 
másolatait nyújtott be 2006. október 30-án, amelyekkel azt kívánta 
igazolni, hogy egy gazdasági társaságtól három alkalommal 500.000-
500.000 USD összegű kölcsönt vett fel. Továbbá 2004-re az M. Kft-ben 
lévő üzletrészének értékesítése utáni árfolyamnyereségből származó 
eltitkolt jövedelmét az utólagos személyi jövedelemadó adóellenőrzés 
során 540.000.-EUR összegű kölcsön átadásáról kiállított, ugyanakkor 
benyújtott valótlan tartalmú elismervénnyel kívánta igazolni.  
 
A fentiek alapján az ügyészség Sz. Gy. vádlottat az adóbevételt 
különösen bagy értéket meghaladó mértékben csökkentő adócsalás 
bűntettével, mint közvetett tettest, egy rendbeli az adóbevételt 
különösen nagy mértéket meghaladó mértékben csökkentő adócsalás 
bűntettével, egy rendbeli az adóbevételt jelentős mértékben csökkentő 
adócsalás bűntettével valamint egy rendbeli magánokirat-hamisítás 
vétségével vádolja.  
 
A Nyíregyházi Törvényszék a vádlottat bűnösnek mondta ki és 1 év 6 
hónap börtönbüntetésre ítélte. Az ítéletet a fellebbezés folytán elbíráló 
Debreceni Ítélőtábla hatályon kívül helyezte. A megismételt eljárásban 
a Nyíregyházi Törvényszék az első tárgyalást 2014. május 20. napján 
tartja.  

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