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2018. El. XI. B. 3/38. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. október 1-5. 

 

 
2018.10.02. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II/1. sz. tárgyalóterem 

B.676/2017. K. L. és 37 társa Bűnszervezet tagjaként 

elkövetett különösen 

nagy vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési 

csalás bűntette 

2018.10.02. 

 

9.00 

 

 

 

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 
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2018.10.03. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.907/2015. D. L. Nyereségvágyból, 

különös kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntette 

2018.10.03. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2007. április 6-án a késő esti órákban Debrecen 

belterületén csavargott, és amikor a sértett házának közelébe ért, elhatározta, 

hogy az általa egyedülállónak megismert sértettől fog pénzt, vagy egyéb értéket 

szerezni. A telek kerítését képező OSB lapokat megbontotta, majd a sértett 

lakrészének ablakán benézve látta, hogy a sértett a házban egyedül tartózkodik, 

és ébren van, majd az építési területén lévő szerszámosból magához vett egy 

feszítővasat. A sértett bejárati ajtaja nem volt kulcsra zárva, így a vádlott 

akadálytalanul jutott be a házba, ahol a sértett a zajokra felült. Ekkor a vádlott a 

feszítővassal a sértett fejét megütötte, amitől ő az ágyon hanyatt esett, majd 

több alkalommal ütötte a sértett arcát, fejét.  

Ezt követően a vádlott a sértett felső testére ülve, alkarjával a sértett nyakát 

leszorította, így olyan gégesérüléseket okozott, amely B. I. sértett azonnali halálát 

eredményezte.  

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2018. OKTÓBER 1-5. 

 

 
2018.10.02. 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 5. sz. tárgyalóterem 

B.92/2016. S. P. I. és társa Jelentős kárt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.10.02. 14.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott tulajdonában lévő kft. kukoricát vásárolt fel 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A termelőktől II. rendű vádlott vette át a 

kukoricát, ő tartotta velük a kapcsolatot, az átvett kukorica fedezetét pedig I. 

rendű vádlott biztosította. A vádlottak szándéka azonban a termények 

felvásárlásakor már arra irányulta, hogy a sértettek tévedésbe ejtik, és 

részükre a vételárát nem vagy, részben fizetik ki.  

A vádlottak ezáltal a 12 termelőnek összesen mintegy 26 millió forint kárt 

okoztak.  

 

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást, ezt 

követően ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 28. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


