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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. június 11-15. 
 
 

2018.06.12. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 31. sz. tárgyalóterem 

Sz. Zs. L. és 2 társa Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.06.12. 

 

9.00 Bf.192/2018. 

A Nyíregyházi Járásbíróság 2017. szeptember 15-én nem jogerős ítéletével 

befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmény miatt 4 év 

börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte Sz. Zs. L. 

I. rendű vádlottat. II. rendű D. N. vádlottat 2 év börtönbüntetésre ítélte, 

melynek végrehajtását 4 év próbaidőre felfüggesztette. 

IV. és V. rendű vádlottat befolyás vásárlása bűntette miatt egyenként 6-6 

hónap, végrehajtásában 1-1 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, míg 

III. rendű T. Z. vádlottat felmentette az ellene emelt vádak alól. 

Az ítélet ellen az ügyész, I.  és II. rendű vádlott jelentett be fellebbezést. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint 2013-ban I. és II. rendű 

vádlott legalább 594 ukrán személytől vett át több, mint 100 millió forintot 

honosítási eljárás elintézése céljából, azonban az átvett összeget a vádlottak 

saját céljaikra fordították. 

Megjegyzés: A fellebbezések elintézése céljából a törvényszék nyilvános ülést 

tart az ügyben. 

 

Információ: 
Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

 

 



 2 

2018.06.12-13. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  II/1. sz. tárgyalóterem 

K. L. és 37 társa Bűnszervezet tagjaként 

elkövetett különösen 

nagy vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési 

csalás bűntette 

2018.06.12. 

2018.06.13. 

9.00 

9.00 

 

B.676/2017. 

 

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 

számlák után az ÁFÁ-t. 

A vádlottak által okozott kár több százmillió forint. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 
 

2018.06.14. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II/1. sz. tárgyalóterem 

B. P. és 2 társa Hűtlen kezelés bűntette 

és más bűncselekmény 

2018.06.14. 8.30 

 

Bf.642/2017 

 

Az ügy lényege:  

A Nyíregyházi Járásbíróság 2017. június 21-én I. rendű B. P. vádlottat 4 év 

börtönbüntetésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint 5 évre eltiltotta 

attól, hogy gazdasági társaságokban vezetői tisztségviselő pozíciót töltsön be.  

II. rendű D. P. és III. rendű N. J. vádlottat egyenként 3-3 év börtönbüntetésre és 

3-3 közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte. 

Az ítélet ellen az ügyész és  valamennyi vádlott fellebbezést jelentett be. 

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint I. rendű vádlott egy 

nyíregyházi kft. ügyvezetőjeként útfelújítási munkálatokat végeztetett több 

vállalkozóval. 2012. őszén az I. rendű vádlott mint ügyvezető el nem végzett 

földút stabilizálási munkákért fizetett ki díjat III. rendű vádlottnak, mint egyéni 

vállalkozónak, és a III. rendű vádlott cégének. Ezek a munkák nem kerültek 



 3 

elvégzésre, de erről a II. rendű vádlott valótlan tartalmú teljesítési igazolásokat 

állított ki, és ennek alapján a III. rendű vádlott valótlan tartalmú számlákat 

nyújtott be. Szándékos tevékenységének eredményekét a kft. összesen több, 

mint 82 millió Ft vagyoni hátrányt szenvedett el.  

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával és szakértő meghallgatásával 

bizonyítást vesz fel. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 
 

2018.06.15. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

Sz. Zs. és társa 

 

Különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés bűntette 

2018.06.15. 8.30 B.95/2016. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. r. vádlott albérlőként költözött be a sértett nyíregyházi 

lakásába. 2015. május 23. napján napközben több liter bort fogyasztottak, majd 

délután I. rendű vádlott a sértettet ököllel arcon ütötte, aki hanyatt esett, de 

felállt, majd őt a II. rendű vádlott is bántalmazta. A sértett élettársa a védelmére 

kelt, ekkor a sértettet I. és II. rendű vádlottak többször megütötték, amitől a 

földre került, ahol a vádlottak tovább folytatták bántalmazását. A sértett az 

idejekorán érkezett orvosi ellátás ellenére rövid időn belül elhalálozott.  

Megjegyzés: A bíróság folytatja a bizonyítási eljárást. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. június 11-15. 
 

2018.06.12. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

J. G. D. Kiskorú 

veszélyeztetésének 

bűntette 

2018.06.12. 8.30 B.895/2017. 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott a tanóráin nem megfelelő pedagógiai módszereket 

alkalmazott. Rendszeresen megalázóan, becsületsértő módon beszélt a 

gyerekekkel. A tanórákon többször agresszív hangnemben kiabált, s az is 

előfordult, hogy káromkodott a gyerekek előtt. Ha a gyerekeknek nem volt 

megfelelő a technikájuk, a fejükre ütött, vagy az úszószemüveget úgy 

megrántotta a gyerek fején, hogy az a gyerek arcára visszacsapódott. A nem 

megfelelő testalkatú gyerekeket az osztály előtt „lekövérezte”. A vádlott 

manipulálta a gyerekeket. Aki elmondta a szüleinek az iskolában történteket, 

azt a következő tanórán megszégyenítette. 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. június 7. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 


