
 
Nyíregyházi Törvényszék (Nyíregyháza, Bocskai u. 2.) 

 

B. J. és 9 társa 

különösen nagy 

értékre elkövetett 

orgazdaság 

bűntette és más 

bűncselekmények 

2013.12.09. 

09.00 óra 

I. emelet 

28. 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség vádirata szerint B. J. I. 

rendű vádlott M. V-ként azonosított ukrán állampolgárral 2011. év április 

hónapját megelőző időszakban, valamint 2012. januárjában megállapodott 

abban, hogy M. V. az ukrán-magyar államhatár ukrán oldaláról adózatlan 

cigarettát fog bejuttatni a Tisza folyón keresztül Magyarország területére, 

melynek értékesítéséről B. J. I. rendű vádlott-társai segítségével fog 

gondoskodni. A megállapodásnak megfelelően M. V. 2011. április 5. napján 

105.000 doboz, 2012. január 9. napján 25.060 doboz különféle márkájú 

adózatlan ukrán zárjeggyel ellátott összesen 82.928.920 forint belföldi 

forgalmi értékű cigarettát jutatott csónakokkal Magyarország területére. B. J. 

I. rendű vádlott utasításai szerint vádlott-társai a cigaretta Tisza folyón 

történő átjuttatásához, Magyarországon történő szállításához nyújtottak 

segítséget. A 2011. áprilisi bűncselekmény elkövetését 2011. április 06. 

napján észlelték a NAV járőrei, a jármű a nehéz terepen elakadt, M. I. IV. 

rendű, S. L. V. rendű és V. Z. VI. rendű vádlottak elmenekültek hátrahagyva 

a cigaretta szállítására használt járművet. A 2012. januári bűncselekmény 

elkövetése során a NAV járőrei közúti ellenőrzés alá vonták N. C-A. IX. 

rendű vádlott által vezetett gépkocsit, melynek rakteréből lefoglalásra került a 

cigaretta. A bűncselekményekkel okozott vámbevétel csökkenés mértéke 

összesen 67.278.737 forint.   

A megyei főügyészség B. J. I., T. A. III., M. I. IV., S. L. V. és V. Z. VI. 

rendű vádlottakat különösen nagy értékre és jelentős értékre elkövetett 

orgazdaság bűntettével, B. Z. II. rendű vádlottat jelentős értékre elkövetett 

orgazdaság bűntettével, H. Sz. VII. rendű vádlottat különösen nagy és 

jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszövetségben elkövetett költségvetési 

csalás bűntettével, Sz. J. VIII. rendű vádlottat jelentős vagyoni hátrányt 

okozó bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettével, N. C-A. 

IX. rendű vádlottat jelentős értékre elkövetett orgazdaság bűntettével, B. I. X. 

rendű vádlottat különösen nagy értékre elkövetett jövedéki orgazdaság 

bűntettével vádolja.  

A 2013. december 9.-i tárgyaláson az ügy befejezés várható. 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyírbátori Járásbíróság (Nyírbátor, Báthory I. u.4.) 

 

G.M. és társa 
Hivatalos 

személy elleni 
erőszak bűntette 

2013.12.10. 
 

08.30 óra 
Fszt.2.  
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A Nyíregyházi Nyomozó Ügyészség vádirata szerint G. M-t és 
élettársát 2013. augusztus 25. napján Ny. településen egy gyámhivatali 
határozat végrehajtása miatt keresték fel a végrehajtásban 
közreműködő rendőrök. G. M. és élettársa közölte a rendőrökkel, 
hogy nem engedik elvinni a négy gyermeküket, nem fogadják el a 
gyámhatóság vonatkozó határozatát. Ekkor az egyik gyermek 
megpróbált elszaladni az ingatlanról, azonban a rendőr törzsőrmester 
utána futott, és megállította. G. M. élettársa a rendőrre támadt és G. 
M. a másik intézkedő rendőr ellen fordult, magához véve egy több 
mint 1 méter hosszú karót, és azt a levegőbe emelve a rendőr felé 
indult, miközben megöléssel fenyegette. A rendőrök felszólítására G. 
M. eldobta a karót, és elmenekült a helyszínről.  
Mindezek alapján G. M-t felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy 
elleni erőszak bűntettével, valamint élettársát hivatalos személy elleni 
erőszak bűntettével vádolják. 
 
Az ügyben a Nyírbátori Járásbíróság 2013. december 10. napján 8 óra 
30 perctől tartja az első tárgyalást. 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

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 
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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 nyújtott be az 
eljárás folytatása iránt.  
A bíróság a pert 2013. december 12. napján 10.00 órai kezdettel 
folytatja a Nyíregyházi Törvényszék Toldi u. 1. szám alatti 
épületében. 

Információ: Dr. Nyakó Zsuzsanna 

sajtószóvivő 

06-30/6814-005 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu 
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