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A Nyíregyházi Járásbíróság a 2013. február 14. napján meghozott nem 
jogerős ítéletében H. I-né I. rendű vádlottat, mint felbujtót, 3 rendbeli 
zsarolás büntettében, melyből 2 rb. folytatólagosan elkövetett, 2 rendeli 
zsarolás bűntettének kísérletében és 2 rendbeli rongálás vétségében 
mondta ki bűnösnek és ezért őt - halmazati büntetésül - 4 év börtönre 
és 4 év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre,  
B. L. II. rendű vádlottat 3 rendbeli zsarolás büntettében, melyből 2 rb. 
folytatólagosan elkövetett, 2 rendeli zsarolás bűntettének kísérletében 
és 2 rendbeli rongálás vétségében mondta ki bűnösnek és ezért őt a - 
halmazati büntetésül - 4 év 8 hónap börtönre és 4 év közügyekre 
eltiltás mellékbüntetésre ítélte. 
 
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint H. I-né I. rendű 
vádlott és a sértett dr. B. E.  B. településen ugyanolyan üzleti 
tevékenységet folytattak és emiatt ellentét alakult ki közöttük. 
Az I. rendű vádlott férje először a sértettet arra kérte, hogy zárja be az 
üzletét, majd különböző hatóságoknál, szerveknél feljelentette a 
sértettet az üzleti tevékenysége miatt.  Amikor szembesültek azzal, 
hogy ezek a cselekmények eredménytelenül zárultak az I. r. vádlott 
megkérte a testvérét a II. r. B. L-t, hogy a sértettel szemben 
alkalmazzon fenyegetést annak érdekében, hogy a városban üzleti 
tevékenységet ne folytasson, illetve azt szüntesse be. 
A II. rendű vádlott a sértettet és az alkalmazottját telefonos üzenetben, 
míg az üzletnek helyet biztosító épület tulajdonosát telefonon több 
alkalommal megfenyegette, majd a fenyegetése nyomatékosítása végett 
többször tüzet gyújtott a sértett üzleténél.  
Ezt követően a II. rendű vádlott a sértett D. településen lévő optika 
üzlethelyiségének ajtaját felgyújtotta és az üzlet alkalmazottját a 
sértettnek címzett fenyegetéssel telefonon felhívta. Később a II. rendű 
vádlott megfenyegette a sértett munkatársát és az újabb 
üzlethelyiségének helyt adó tulajdonost és annak édesanyját. Ezért a 
tulajdonos a bérleti szerződést felmondta.  
A fenyegetések miatti állandó üzlethelyiség költöztetés okán forgalma 
visszaesett, majd érdemi tevékenységet nem tudott folytatni. 
 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyész, a vádlottak és a védők 
jelentettek be fellebbezést. A vádlottak és a védők a bűncselekmények 
eltérő minősítését és enyhébb büntetés kiszabását indítványozták. A 
főügyészség visszavonva az ügyészi - hosszabb tartamú 
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szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására irányuló – 
fellebbezést, enyhébb büntetés kiszabását indítványozta. 
 
Az ügyben másodfokon a Nyíregyházi Törvényszék 2013. október 22. 
napján tart nyilvános ülést, amelyen az eljárás befejezése várható. 
 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 
Sajtószóvivő 
06-30/681-4005 
sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 
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 K. G. és hat 

társa 

Jelentős kárt okozó 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette és más 

bűncselekmények 

2013. október 

24. 

 

9 óra 30 perc 

Fszt. 7. 

 

A Győr-Moson-Soporon Megyei Főügyészség vádirata szerint I. rendű 
K. G., II. rendű T. E. és III. rendű Sz. A. vádlottak elhatározták, hogy 
ingatlanbefektetési szövetkezetet és irodahálózatot hoznak létre, 
melynek keretében a befektetők pénzét összegyűjtik, és saját céljaikra 
fordítják. A terv megvalósításához V. rendű P. I. a szövetkezeti tagok 
beszervezésével járult hozzá, VI. r. dr. P. K. vádlott pedig, a jogi 
hátteret biztosította. A vádlottak által létrehozott Holding és az 
országszerte 10 irodával rendelkező Ingatlanbefektetési Szövetkezet 
semmilyen gazdasági tevékenységet nem folytatott, ingatlannal nem 
rendelkezett. Opciós szerződések megkötésére sor került ugyan, de 
ingatlanokat nem vásároltak. A vádlottak - VII. rendű G. F. vádlott 
kivételével – kivételes befektetési lehetőségeket kínáló, nem valós 
hirdetések, tájékoztatások alkalmazásával több mint 3000 ezer 
befektetőt ejtettek tévedésbe, összesen 807.180.000. Ft kárt okoztak. A 
csalásokból származó pénz eredetének leplezésére és felhasználására 
több módszert dolgoztak ki. Ennek keretében a létrehozott 
bankszámlákról IV. rendű F. R. és VII. rendű G. F. vádlott is készpénzt 
vett fel, ebből pedig nagyértékű gépkocsikat, motorcsónakot 
vásároltak, valamint ingatlant béreltek.  
A megyei főügyészség I. r. K. G. vádlottat 588 rendbeli csalás 
bűntettével, valamint pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntettével, II. 
r. T. E. vádlottat 630 rendbeli csalás bűntettével, III. r. Sz. A. vádlottat 
630 rendbeli csalás bűntettével, IV. r F. R. vádlottat 514 rendbeli csalás 
bűntettével, valamint pénzmosás bűntettével és számvitel rendjének 
megsértése vétségével, V. r. P. I. vádlottat76 rendbeli csalás bűntettével, 
VI. r. dr. P. K. vádlottat 630 rendbeli csalás bűntettével és pénzmosás 
bűntettével, VII. r. G. Fanni vádlottat pénzmosás bűntettével vádolja. 
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Az ügyben a Debreceni Ítélőtábla a Fejér Megyei Bíróságot az elsőfokú 
eljárás lefolytatásából kizárta, annak lefolytatására Nyíregyházi 
Törvényszéket jelölte ki. 
 
Az ügyben a bíróság több tárgyalást tartott, melyeken a vádlottak és 
tanúk kihallgatására került sor. Az eljárás tanúkihallgatásokkal 
folytatódik 2013. október 24. napján 9 óra 30 perckor kezdődő 
tárgyaláson. 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 
Sajtószóvivő 
06-30/681-4005 
sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 

 
 
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Toldi u. 1.) 

 Esélyt a Hátrányos 
Helyzetű 

Gyerekeknek 
Alapítvány felperes, 

Nyíregyháza 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata I.r., 
Magyar Katolikus 

Egyház Hajdúdorogi 
Egyházmegye II.r. 

alperes 

Egyenlő bánásmód 
követelményének 

megsértése 

2013. október 24. 
10.00 óra 

I. emelet 
19. 

 

Az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány, mint 
felperes Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Katolikus Egyház Hajdúdorogi Egyházmegyéje ellen indított pert az 
egyenlő bánásmód követelményének megsértése, az önkormányzat és 
az egyházmegye között 2011. május 31-én létrejött együttműködési 
megállapodás és támogatási szerződés érvénytelenségének 
megállapítása, valamint a 2011. szeptember 1-jét megelőzően fennállt 
eredeti helyzet helyreállítása, azaz a roma gyerekek elkülönített módon 
történő oktatásának megszűnése érdekében. 
A felperes keresetében kéri az egyház által fenntartott huszár telepi 
Sója Miklós Görög Katolikus Óvoda és Általános Iskolában tanulói 
jogviszonnyal rendelkező roma gyerekeknek a szintén egyházi 
fenntartású belvárosi Szent Miklós Görög Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnáziumon belül többségi etnikumú osztályokban történő 
elhelyezését, és az iskolabusz működtetésének visszaállítását. 
 
A bíróság az ügyben 2013. április 23. napján tartotta az ötödik 
tárgyalást, amelyen a felek az eljárás szünetelését kérték arra 
tekintettel, hogy peren kívül egyezséget kívánnak kötni.  
 
A szünetelés ideje alatt – egyezség hiányában - a felperes kérelmet 



 4 

nyújtott be az eljárás folytatása iránt. A bíróság a pert 2013. október 24-
én 10 órai kezdettel folytatja a Nyíregyházi Törvényszék Toldi u. 1. 
szám alatti épületében. 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 
Sajtószóvivő 
06-30/681-4005 
sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 

  


