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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2022. július 04.- július 08. 
 

2022.07.05., 07. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II. em.1.sz. tárgyalóterem 

B.380/2021. B.L.T. és társai Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette és más 

bűncselekmények 

2022.07.05. 

2022.07.07. 

 

9.00 

9.00 

A vádirat szerint B.L.T. vádlott egy cégcsoport vezetője, az ügy további öt 

vádlottja pedig a cégcsoport magasabb beosztású tisztségviselői. A cégcsoport 

egyik vállalkozása növénytermesztésben használt termékek gyártásával, míg 

egy másik azok értékesítésével foglalkozik. A termelés során keletkezett, de 

saját minőségi előírásaiknak nem megfelelő termékeket az I.r. vádlott utasítása 

alapján a többi vádlott bevonásával a gyárban leértékelték, és önköltség alatti 

áron értékesítették az I.r. vádlott által megjelölt cégeknek. Az ily módon 

megszerzett termékeket az I.r. vádlott által megjelölt cégek jóval magasabb 

áron értékesítették a végfelhasználók felé, mintha azok nem is lennének 

minőséghibás termékek. Az I.r. vádlott az egyik kereskedő céggel abban is 

megállapodott, hogy az ily módon megszerzett termékek vételárából bizonyos 

összeget visszaoszt neki. A megállapodás alapján 2011-2016 év között több, 

mint 764 millió forintot és egy nagy értékű karórát adott át az I.r. vádlottnak. 

Megjegyzés: Az ügyben V., VI. r.  vádlottak kihallgatása várható  

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

               2022. július 04-július 08. 
 

2022.07.06. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Toldi u. II. 48/A. sz. tárgyalóterem 

B.776/2021. B.B. és társai Tiltott állatviadal szervezésének 

bűntette és más bűncselekmények  

2022.07.06.  9.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű B.B. vádlott 2017-től kezdődően egy Szabolcs megyei 

településen állatviadal céljára kutyákat tartott, tenyésztett, képezett ki és 

forgalmazott. Az állatviadalra tartott kutyák kiképzését B.B. vádlott az állatviadal 

előtt előre eltervezett időtartamban és módszerekkel végezte. A kiképzés során a 

vádlott által a kutyákat erre a célra épített speciális futópadon futtatta, rövid, 

különösen vastag, súlyos láncon tartotta, téttel nem bíró állatviadalokon más 

kutyákkal összeengedve próbálta ki. Engedetlenségük esetén a vádlott a kutyákat 

fizikailag bántalmazta, ezzel különös szenvedést okozott a kutyáknak, mely miatt 

alultápláltságuk, soványságuk, dehidratáltságuk már önmagában is alkalmas volt 

arra, hogy az állatok maradandó egészségkárosodását, pusztulását okozza. 

II., III., IV. és V. rendű vádlottak szintén a fentiekhez hasonló körülmények között 

tartottak és képeztek ki kutyákat állatviadalra. A vádlottak ismerték egymást és 

rendszeresen szerveztek állatviadalokat kutyák harcoltatására.  

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás folytatása, perbeszédek megtétele és 

ítélethozatal várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 

FONTOS! 
Kérjük, hogy a tárgyalásokon / előkészítő üléseken való részvételi szándékukat előzetesen, 

legkésőbb az eljárási cselekményt megelőző napon 16 óráig szíveskedjenek jelezni a 30/380-6786 

telefonszámon.  

 

Nyíregyháza, 2022. június 30. 

Molnár Dóra 

  sajtótitkár 
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