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2019. El. XI. B. 5/41. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. november 25-29. 
 

2019.11.25., 27. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK fszt. 13. tárgyalóterem 

B.460/2019. Sz. I. és 17 

társa 

 

Hivatali vesztegetés 

elfogadásának bűntette 

és más bűncselekmény 

2019.11.25. 

2019.11.27. 

 

9.00 

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  

 

2019.11.26., 28. 

 

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 

2019.11.26. 

2019.11.28.  

 

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 
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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 

 

 

 

 
2019.11.27. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

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

sértés bűntette és más 

bűncselekmények 

2019.11.27. 

 

9.00 

 

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 tanúk és szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2019. november 25. - november 29. 
 

2019.11.27. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Toldi u. II. em. 48. sz. tárgyalóterem 

B.1037/2019. F.S. Testi sértéssel elkövetett 

kapcsolati erőszak 

bűntette 

2019.11.27. 

 

13.00 

 

A vádirat szerint a vádlott 2019. tavaszától a vele egy háztartásban élő 

hozzátartozóit kiszámíthatatlan, agresszív viselkedésével rettegésben, 

terrorban tartotta. 2019. május 23.-án a vádlott ittasan ment haza, 

összeveszett a feleségével, őt eközben többször életveszélyesen 

megfenyegette. A vita során a férfi felszólította a feleségét és nevelt lányát, 

hogy hagyják el az ingatlant. A sértett és lánya látva a vádlott agresszív 

viselkedését megijedtek és elmenekültek a házból. Ekkor a vádlott közölte 

velük, hogyha visszamennek, akkor „kinyírja” őket. Miután a férfi felesége és 

lánya kimentek a házból, a vádlott bezárta a bejárati ajtót, és órákon keresztül 

nem engedte vissza őket. Mivel a vádlott a felesége gyógyszereit sem adta ki a 

nőnek, ezért kénytelenek voltak értesíteni a rendőrséget. Az esetet követően a 

rendőrség ideiglenes megelőző távolságtartárt rendelt el.   

2019. június 3.-án a férfi újra megjelent a lakóházban, bement a felesége 

szobájába, ahol az ágyban fekvő nőt ököllel az álla környékén, majd a 

mellkasán is megütötte. Ezután kiemelte az ágyból, kilökte a nappaliba, ahol 

ismét többször ököllel ütötte, s közben fenyegette. Ekkor a sértettnek sikerült 

kimenekülnie a lakásból, a férfi a kapuig üldözte, majd végül a nő kerékpárral 

távozott.  

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

Nyíregyháza, 2019. november 22. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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