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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. november 18-22. 

 
 

2019.11.18. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.268/2018. Dr. K.Gy. Előre kitervelten, aljas 

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.11.18. 

 

9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2015. február 25-én élettársával, a sértettel együtt a 

vádlott édesanyjához utazott autóval, ahol megkérte az édesanyját, hogy 

menjen el otthonról, így az épületben csak ő és a sértett tartózkodott. A 

vádlott ottlétük alatt egy konyhakést vett magához, amivel a sértett torka 

irányába szúrt, aki védekezés közben ráfogott a kés pengéjére. Dulakodás 

közben a vádlott megkísérelte a sértett nyakának elvágását, azonban a sértett 

mindkét kezével fogta a vádlott kezét, ellenállt. A vádlott ezt követően egy 

balta tompa végével a vérző sértett fejére ütött. A sértett életveszélyes 

sérüléseket szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.11.19., 21. 

 

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 

2019.11.19. 

2019.11.21.  

 

9.00 

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: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 

2019.11.20. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 13. tárgyalóterem 

B.460/2019. Sz. I. és 17 

társa 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2019.11.20. 

 

9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak összeismerkedtek a pénzügyőr beosztású 

vádlott társaikkal, közöttük közelebbi kapcsolat alakult ki, főleg az I.r. 

vádlottal. Erre tekintettel az I.r. vádlott a saját maga és vádlott társai nevében 

több alkalommal anyagi ellenszolgáltatást nyújtott a volt pénzügyőr 

vádlottaknak azért, hogy ők a határon való átlépés során ellenőrzési 

kötelezettségüknek ne, vagy csak elnagyoltan tegyenek eleget.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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   KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2019. november 18. - november 22. 

 

 
2019.11.18. 
 

Kisvárdai Járásbíróság II. emelet 36. sz. tárgyalóterem 

B.64/2019. G. L. A jelentős kárt okozó 

üzletszerűen elkövetett csalás 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.11.18. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2013. évet követően Szlovákiába járt, hogy tippmix 

formájában sportfogadásokon vegyen részt abból a célból, hogy egy nagyobb 

nyereményt érjen el. Fenti tevékenységéből nagy nyereményt nem ért el, 

azonban több ismerősét megkereste azzal, hogy kölcsönre lenne szüksége egy 

”nagy nyeremény” lehívásához. Miután a sértetteknek elnyerte bizalmát, több 

millió forintot kért tőlük kölcsön azzal az ígérettel, hogy ezen összegeknek 

többszörösét fizeti vissza részükre a nyereményekből. A vádlottnak nem állt 

szándékában a részére átadott pénzösszegeket visszafizetni, azt anyagi helyzete 

sem tette volna lehetővé. A fenti cselekményével a vádlott a sértetteknek 

mintegy 30 millió forint kárt okozott. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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                                           NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

   2019. november 18. - november 22. 
 

 

2019.11.20. 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 5. sz. tárgyalóterem 

B.1328/2018. Sz. G. Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás 

bűntette 

2019.11.20. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2012-től 2015-ig egy szabolcsi sportegyesület 

elnökeként sportfejlesztési programok támogatása iránti kérelmeket 

nyújtott be az MLSZ felé.  

2013-ban és 2014-ben az elnyert támogatásokat nem a kérelmekben 

megjelölt egyesületi célokra használta fel, így cselekményével összesen 

mintegy 15 millió forint vagyoni hátrányt okozott az állami 

költségvetésnek. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
2019.11.20. 
 

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  

2019.11.20. 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 

mailto:sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu
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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 tanúk meghallgatása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2019. november 14. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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