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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. október 28-31. 
 

 

 

2019.10.30. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

B.613/2018. Sz. I.  Vesztegetés elfogadásának 

bűntette 

2019.10.30. 

 

08.30. 

 

 

A vádirat szerint a vádlott adminisztrátorként dolgozott egy újlengyeli székhelyű 

cégnél. A cég a TIGÁZ DSO Kft-vel kötött vállalkozó szerződés alapján a Nemzeti 

Közműszolgáltató Zrt. megbízásából végezte a fogyasztóknál a fogyasztási hely 

megszüntetését és a gázszolgáltatás kikapcsolását.  A vádlott feladata az volt, 

hogy kollégájával megjelenjen a meghatározott fogyasztási helyeken, elvégezze 

a gázszolgáltatás megszüntetését és ellássa az adminisztratív feladatokat. A 

megbízólevélben kikötötték, hogy a vádlott a munkája során készpénzt nem 

vehet át. 

2017. október 30-án a vádlott és kollégája megjelent egy nyírbátori lakásban 

azért, hogy megszüntessék a gázszolgáltatást. A fogyasztónak csak a lánya 

tartózkodott a lakásban, aki beengedte a vádlottat és kollégáját. A vádlott 

közölte a hölggyel, hogy amennyiben ad neki 10.000 forintot, nem szünteti meg 

a gázszolgáltatást, hanem azt tünteti fel a jegyzőkönyvben, hogy műszaki okok 

miatt nem volt lehetséges a kikötés.  

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.10.30. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.284/2019. B.K. Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.10.30. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlott egy Szabolcs megyei településen élt együtt a 

sértettel, ahol mindketten italozó életmódot folytattak.  A vádlott 2018. 

augusztus 24-én féltékenysége miatt szidalmazni kezdte a sértettet, közben 

megfogta a nő két csuklóját, azokat erősen szorította, megcsavarta, melynek 

következtében eltörte a sértett jobb alkarját. Ezután ököllel is több alkalommal 

arcon ütötte, majd miután a sértett a földre esett, többször megrúgta őt. 

2018. december 9-én a vádlott féltékenysége miatt ismét veszekedni kezdett a 

sértettel, felszólította őt, hogy költözzön el, majd tenyérrel többször arcon, és 

ököllel álcsúcson ütötte, majd a földön fekvő sértettet több alkalommal a bal 

oldali bordák környékén megrúgta. 

2018. december 26-án egy veszekedés következtében a vádlott odalépett az 

ágyon ülő sértetthez, és két alkalommal ököllel megütötte őt, majd a későbbi 

órákban újra ütni kezdte a nő fejét és bordáit.  A sértett másnap reggel 

fájdalmai miatt kihívta a mentőket, akik kórházba szállították és légmellűség 

miatt megműtötték. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

2019.10.29-30-31. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II/1. sz. tárgyalóterem 

B.676/2017. K. L. és 43 társa Bűnszervezet tagjaként 

elkövetett különösen nagy 

vagyoni hátrányt okozó 

költségvetési csalás bűntette 

2019.10.29. 

2019.10.30.  

2019.10.31. 

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 
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számlák után az ÁFÁ-t. A vádlottak által okozott kár több százmillió forint. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. október 28-31. 
 

 

2019.10.29. 

 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG  16. sz. tárgyalóterem 

B.71/2019. T.J.R. Fegyveresen elkövetett 

rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2019.10.29. 

 

  8.30. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. január 5.-én a 4911 számú főúton található 

MOL benzinkúthoz érkezett személygépkocsijával, majd egy műanyag kannába 

benzint tankolt. Ezután a vádlott bement a benzinkút üzletébe, majd a magával 

vitt géppisztolyt a kútkezelő sértettre tartotta, és felszólította őt a bevétel 

átadására. A fenyegetés hatására a sértett a pénztárban lévő készpénzt átadta a 

vádlottnak, aki ezután gépkocsijával elmenekült. A rendőrség a vádlottat a 41-es 

főúton elfogta, a nála lévő készpénzt, lőfegyvert, géppisztoly töltényt lefoglalta. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk és szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2019. október 25. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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