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2020. El. XI. B. 5/8. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2020. február 24-28. 
 

2020.02.25., 27. 

 

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 

2020.02.25. 

2020.02.27.  

 

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 

 

 

2020.02.28. 
 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fszt. 7. sz. tárgyalóterem 

B.556/2019. B.J.-né 

 

Életveszélyt okozó testi 

sértés bűntette 

2020.02.28. 

 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2019. június 12-én este egy szabolcsi település 

egyik játszóterén összeszólalkozott élettársával, majd egy konyhakéssel a 

mellkasán, és több testrészén is megszúrta. A vérző sértettet látva a vádlott a 
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közelben tartózkodóktól segítséget kért, akik értesítették a mentőket és a 

rendőrséget. 

A sértett a bántalmazás következtében 8 napon túl gyógyuló sérüléseket 

szenvedett. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

                                    

 

 

         NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2020. február 24. - február 28. 
 

 

2020.02.24. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fszt. 24. sz. tárgyalóterem 

B.987/2019. T.I. és társai Rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020.02.24. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint a vádlottak 2019. január 22-én elmentek az egyedül élő, idős, 

beteg sértett lakásához azért, hogy onnan értéktárgyakat lopjanak el. I. rendű 

T.I. és II. rendű L.R.J. vádlottak a kerítésen átmászva bementek az ingatlan 

udvarára, majd a lakóházba, míg harmadik társuk az ingatlan előtt figyelt. Az 

otthon tartózkodó sértettet a vádlottak ököllel többször arcul ütötték. Miután 

a sértett elesett, L.R.J. a kezét hátra csavarva lefogta, amíg társa, T.I. a 

lakásban fellelhető értéktárgyak után kutatott.  

Megjegyzés: Az ügyben tanú meghallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2020.02.25. 
 

Nyíregyházi Járásbíróság Fszt. 23. tárgyalóterem 

B.1191/2019. P.Z.A. Halálos közúti baleset 

gondatlan okozásának vétsége 

2020.02.25. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2018. augusztus 6-án a 4901-es számú főúton 

közlekedett személygépkocsival. Ebben az időben az út jobb oldalán láthatósági  

mellényben kerékpározott egy férfi, akit a vádlott későn észlelt, így fékezés 

ellenére elütötte. A sértett a baleset következtében olyan súlyosan   

megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.  

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 
2020.02.26. 
 

Nyíregyházi Járásbíróság Fszt. 21. tárgyalóterem 

B.1342/2019. P.I. Ittas állapotban elkövetett 

járművezetés vétsége 

2020.02.26. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2019. július 11-én egy Szabolcs megyei presszóban 

nagyobb mennyiségű szeszes italt fogyasztott, majd hazament és lefeküdt. 

Délután autójába ült és egy másik presszóban ismételten alkoholt fogyasztott. A 

férfi ezután az 1 km-re található lakására indult, azonban ittassága miatt 

elvesztette uralmát a gépjármű felett, áttért az úttest bal oldalára és 

nekiütközött egy szabályosan parkoló személygépkocsinak.  

A balesetben a vádlott 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, a 

gépjárművekben anyagi kár keletkezett.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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2020.02.27. 
 

Nyíregyházi Járásbíróság Fszt. 4. tárgyalóterem 

B.1310/2019. L.G. Hivatalos személy elleni 

erőszak bűntette és más 

bűncselekmény 

2020.02.27. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlott 2019. július 6-án éjfél körül nagyszülei tiszaeszlári 

házában tartózkodott, amikor a korábban fogyasztott nyugtatóktól agresszívan 

kezdett viselkedni, ezért nagynénje mentőt hívott hozzá. A kiérkező mentősök 

közölték a vádlottal, hogy az ügyeletre szállítják. Ezt a vádlott elfogadta és 

rendőri kísérettel elindultak az utcán parkoló mentőautóhoz.   

Kifelé menet az udvaron a vádlott hirtelen megfordult és a mögötte haladó 

rendőrt két alkalommal ököllel megütötte. Ezután a mentőápoló odalépett a 

vádlotthoz, hogy a további bántalmazást megakadályozza, azonban ekkor a 

vádlott őt is megütötte.  

A bántalmazás következtében a sértettek 8 napon belüli sérülést szenvedtek. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  
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         NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

        2020. február 24. - február 28. 
 

2020.02.27. 

 

NYÍRBÁTORI JÁRÁSBÍRÓSÁG 16. sz. tárgyalóterem 

B.178/2019. T.I. és társa Rablás bűntette és más 

bűncselekmény 

2020.02.27. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlottak 2019. március 16-án meg akarták 

látogatni nevelőszülőknél élő közös gyermekeiket, azonban nem volt pénzük, 

emiatt veszekedni kezdtek. I. rendű T.I. vádlott ekkor elhatározta, hogy egy 

Szabolcs megyei dohánybolt kirablásával pénzt szerez. A férfi bement a 

boltba, és az eladótól dohányt és egy rekesz sört is kért. A sértett kilépett a 

pult mögül, hogy leolvassa a sörösüveg vonalkódját, majd amikor visszament 

a pult mögé, a férfi követte őt és a fejét ököllel ütni kezdte. Ezután a vádlott a 

sértettet hajánál fogva behúzta a raktárba és ott tovább ütlegelte őt. A sértett 

segítségért kiabált, amikor egy bolt előtt parkoló férfi meghallotta a 

segélykiáltást. A tanú a sértett segítségére sietett, bement a dohányboltba. A 

vádlott ekkor a kasszánál állt és számolta a bevételt, majd meg akarta ütni a 

felé közeledő tanút. A férfi védekezésképpen megütötte a vádlottat, aki ezt 

követően elmenekült a helyszínről.  

Később I. és II. rendű vádlottak a megszerzett pénzzel vonatra szálltak és 

elindultak gyermekeikhez, majd Nyírbátorba érve a rendőrök elfogták őket. A 

sértett a bántalmazás következtében 8 napon belül gyógyulú sérülést 

szenvedett. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. február 20. 

 

 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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