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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. október 24-26. 

 

 
2018.10.25. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.13/2015. Id. M. J. és társa Különösen jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2018.10.25. 14.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a II. rendű vádlott 2013. november 28-án kistehergépkocsival 

666,9 kg kábítószernek minősülő morfint és mákőrleményt szállított 

Nyíregyháza lakott területén, amikor a rendőrség igazoltatta, és a szállítmányt 

lefoglalta. 

A rendőrség aznap a II. rendű vádlott édesapja, I. rendű vádlott ingatlanán 

kábítószernek minősülő morfint tartalmazó, mintegy 1494 kg 

mákgubóőrleményt, mákszalmát, mákmagot, valamint kábítószer kinyeréséhez 

szükséges berendezéseket, anyagokat foglalt le. 

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

2018. október 24-46. 
 
 

2018.10.25. 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.1966/2016

. 

V. N. és 3 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.10.25. 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 
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MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. OKTÓBER 24-26. 

 

 
2018.10.25. 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 5. sz. tárgyalóterem 

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

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.10.25. 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 irányult, hogy a sértetteket 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 perbeszédek megtartása és ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. október 19. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


