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2018. El. XI. B. 3/35. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. szeptember 10-14. 

 
2018.09.10. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.124/2018. B. I. és 2 társa 

 

Hivatali visszaélés bűntette 2018.09.11. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy szabolcsi település polgármesteri 

hivatalában köztisztviselőként, II. rendű vádlott polgármesterként dolgozott. 

A hivatalban I. rendű vádlott volt jogosult arra, hogy az önkormányzati feladatok 

ellátásához szükséges hiteles tulajdoni lap másolatokat a központi 

nyilvántartásból lekérje, ebben az esetben a lekérdezés díjtalan. Az így lekért 

tulajdoni lap kizárólag a lekérdezés alapjául szolgáló ügyben használható fel, 

harmadik fél részére nem adható tovább. Amennyiben nem hivatali feladatok 

ellátása céljából kérik le a tulajdoni lapot, annak díja egyenként 1.000 forint. 

2015 év elején II. rendű vádlott arra hívta fel I. rendű vádlottat, hogy az általa 

megadott helyrajzi számú ingatlanok tulajdoni lapjait kérje le, és adja át neki.  I. 

rendű vádlott felhívta II. rendű vádlott figyelmét a szabályozás ide vonatkozó 

rendelkezéseire, mely tiltja ezt. Ennek ellenére II. rendű vádlott utasította I. 

rendű vádlottat, hogy kérését a törvényben meghatározott bejelentésként 

kezelje, és adja át a tulajdoni lapokat. I. rendű vádlott ezt teljesítette. 

II. rendű vádlott 2016 év május végéig rendszeresen utasította I. rendű vádlottat 

a tulajdoni lapok jogosulatlan lekérésére. I. rendű vádlott ily módon 140 

esetben kért le ingyenesen nem hiteles tulajdoni lap másolatokat.  

II. rendű vádlott III. rendű vádlott részére adta át a tulajdoni lap másolatokat, 

aki ügyvédi tevékenysége során felhasználta azokat. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádirat ismertetése és a vádlottak kihallgatása 

várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.09.12. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  Fsz. 4. tárgyalóterem 

B.334/2017. R. V. és társai 

 

Előnyért hivatali 

kötelességét megszegve, 

vezető beosztású 

személy által elkövetett 

hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

2018.09.12. 9.30 

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. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. szeptember 10-14. 
 
 

2018.09.11-12. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

B.1687/2017. H. N. P. Jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.09.11. 

2018.09.12. 

9.30 

9.30 

 

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. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 
 
 
 
2018.09.13. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 37. sz. tárgyalóterem 

B.1805/2017. H.  J. Halált okozó légi 

közlekedés gondatlan 

veszélyeztetés vétsége 

2018.09.13. 9.00 

Az ügy lényege:  

A vádlott oktatója volt a sértettnek, aki vitorlázó repülőgép tanfolyamon 

vett részt a Nyíregyházi Repülőtéren. 

2017. május 20-án a vádlott engedélyezte a sértett részére, hogy a vitorlázó 

repülőgéppel 5 órát meghaladó repülést végezzen. A növendékpilóta 

három sikertelen repülést követően ismét felszállt a repülőgéppel.  

A sértett a vitorlázó repülőgéppel Nyíregyháza lakott területe fölött, 250 

méternél alacsonyabb magasságban járt, repülési magassága vészesen 
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csökkent, és lezuhant, egy fitness központ udvarán lévő fának, majd az 

épületnek csapódott. A gépet vezető sértett a helyszínen életét vesztette. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk és szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

2018.09.13. 

 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.1966/2016. V. N. és 3 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.09.13. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése 

céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy 

mutatta be, mintha a Terror Elhárítási Központ hivatásos állományú tagjaként 

rendőri szolgálatot látna el alezredesi rangban. Annak érdekében, hogy az 

általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy értékű járművet kért kölcsön, 

amelyben rendőrségi megkülönböztető fényjelző készüléket tárolt és a 

rendőrségi igazolványhoz hasonló jelvényt tartott magánál. A vádlott amint 

tudomást szerzett arról, hogy a vele kapcsolatba kerülő személyeknek milyen 

gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó „hivatali segítséget, 

kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények elkövetésébe bevonta 

egészségügyi végzettséggel rendelkező volt házastársát, II. rendű vádlottat is, 

akit elismert főorvosként tüntetett fel.  

 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 7. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 


