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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. október 7-11. 
 

 

2019.10.07. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.15/2018. S. L. és 3 társa Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.10.07. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlott 2009-ben egy gazdasági társaságot 

hozott létre azért, hogy az elérhető központi támogatásokat jogosulatlanul 

megszerezzék. 

I. rendű vádlott egy régi aszalógépet vásárolt, melyet felújíttatott, és a gépet 

pályázat keretében vásárolt új berendezésként tüntette fel. A gépről III. rendű 

vádlott – 5 millió forint ellenében - egy valótlan tartalmú számlát állított ki, 

mely szerint a gép értéke 670 millió forint. III. rendű vádlott valójában a géppel 

soha nem rendelkezett, azzal gazdasági tevékenységet nem végzett. A kft. ezt 

követően benyújtotta támogatási kérelmét, s az eljárás során a pályázatot 

kiíró szerv 2010-ben több, mint 300 millió forintot utalt át a cég részére. 

Megjegyzés: Az ügyben a bizonyítási eljárás tovább folytatása várható.  

Információ: 
Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. október 7-11. 

 
2019.10.09. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Toldi u. épület II. em. 48/A. tárgyalóterem 

B.849/2019. fk.B.Á. és társa Kifosztás bűntette, súlyos testi 

sértés bűntettének kísérlete  

2019.10.09. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2018. december 28-án éjszaka egy nyíregyházi 

presszóban szórakoztak, ahol mindketten ittas állapotba kerültek. Miután a 

presszó bezárt, az utcán beszélgetni kezdtek két férfival, majd szóváltás alakult ki 

II. rendű R.N. vádlott és az egyik férfi között. Ennek következtében II. rendű R.N. 

vádlott meglökte a sértettet, majd amikor távozni készült utána mentek és több 

alkalommal bántalmazták. 

Ezután a vádlottak visszamentek a presszóhoz, s a sértett bántalmazása miatt 

nézeteltérés alakult ki köztük és a másik férfi között, melynek következtében a 

vádlottak őt is több alkalommal bántalmazták. 

A bántalmazás miatt a sértett védekezésre képtelen állapotba került, a II. r. 

vádlott elvette a karóráját, átkutatta a zsebeit, és eltulajdonította a nála lévő 

100.000 forint készpénzt, majd elvette a telefonját.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. október 7-11. 

 
2019.10.09. 
 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.119/2019. C.L. Felfegyverkezve elkövetett 

önbíráskodás bűntette, súlyos testi 

sértés bűntettének kísérlete  

2019.10.09. 8.30. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. május 24-én együtt italozott egy Szabolcs megyei 
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szórakozóhelyen a sértettel, majd zárás után a vádlott ingatlanában folytatták az 

italozást. Eközben szóváltás alakult ki közöttük, mert a sértett kivett a vádlott 

pénztárcájából 40.000 forintot, és azt elrejtette. A vádlott többször felszólította a 

sértettet, hogy adja vissza a pénzét, azonban a sértettet tagadta a készpénz 

eltulajdonítását. Ekkor a vádlott kiment a konyhába, magához vett egy kést, 

melyet a sértett nyakához szorított és többször is megfenyegette azzal, hogy 

elvágja a torkát amennyiben nem adja vissza a pénzét. Ezután a vádlott megvágta 

a sértett kézfejét, majd dulakodás alakult ki közöttük, és megvágta a sértett lábát 

is. C.L. vádlott megijedt a sértett vérző sérüléseitől és értesítette a mentőket. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/259-9050 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

Nyíregyháza, 2019. szeptember 3. 

   Sterné dr. Deák Andrea 

           sajtószóvivő 
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