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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 28. sz. tárgyalóterem 

M. Cs. 

 

Hűtlen kezelés bűntette 2018.01.23. 10.30 Bf.453/2017. 

Az ügy lényege:  

 

A vádlott 2012. áprilisától egy nyíregyházi egészségügyi intézmény 

vezérigazgatója volt.  

Az intézmény az orvosi gázokat szállító cégeket közbeszerzési eljárás 

keretében versenyeztette, amelynek során a korábbi szállítónál lényegesen 

alacsonyabb áron szállító céget hirdettek ki nyertesként. A vádlott azonban 

ennek ellenére a magasabb áron szállító céggel kötött szerződést, ezáltal több, 

mint 11 millió Ft hátrányt okozott az egészségügyi intézménynek. 

  

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúmeghallgatással folytatódik. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. JANUÁR 22-26. 

 
2018.01.22. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

F. I. és társai Kerítés bűntette 2018.01.22. 9.00 B.857/2016. 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlottak 2010. és 2013. között szerény körülmények között 

élő lányokat szerveztek be Svájcban végzendő prostitúciós munkára. Ígéretet 

tettek arra, hogy sok pénzt kereshetnek, szép ruháik, autóik lesznek, ennek 

fejében keresetük 50 %-át kell átadniuk a vádlottak részére. A lányokat szigorú 

felügyelet alatt tartották, betegen dolgoztatták, alkalmanként bántalmazták, s 

közben folyamatosan szállították a beszervezett magyar lányokat a külföldi 
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bordélyházakba. A vádlottak, mint a bűnszervezet tagjai éveken keresztül  

közvetlenül megteremtették a prostituáltak és a szolgáltatásukat igénybe vevő 

személyek közötti nemi kapcsolat lehetőségének létrejöttét, majd az általuk 

megkeresett pénzt tőlük elvették és a családtagok azt részben közösen élték 

fel, egymást anyagilag kisegítették.  

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúmeghallgatással folytatódik. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

2017.01.23.   

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

V. N. és 3 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2018.01.23. 8.30 B.1966/2016. 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése 

céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy 

tüntette fel, mintha a Terrorelhárítási Központnál teljesítene hivatásos 

állományú rendőri szolgálatot, viselt rendfokozata pedig alezredes lenne. 

Annak érdekében, hogy az általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy értékű 

járművet kért kölcsön, amelyben rendőrségi megkülönböztető fényjelző 

készüléket tárolt, rendőrségi igazolványtokhoz hasonló jelvényt tartott 

magánál. A vádlott amint tudomást szerzett arról, hogy a személyeknek milyen 

gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó „hivatali segítséget, 

kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények elkövetésébe bevonta 

egészségügyi végzettséggel rendelkező volt házastársát, II. rendű vádlottat is, 

akit elismert főorvosként tüntetett fel.  

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás tanúmeghallgatással folytatódik. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2017.01.23.   

 

Nyíregyházi Járásbíróság II. emelet nagyterem 

T. R. és 15 társa Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2018.01.23. 8.30 B.1900/2016. 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint I. rendű vádlott legkésőbb 2015. novemberétől egy legalább 8 

tagból álló, összehangoltan működő bűnszervezetet hozott létre és irányított, 

amelynek tagjai rendszeresen jelentős mennyiségű adózatlan cigarettát 

sereztek meg Ukrajnából, és azt a hatóságok kijátszásával, megtévesztésével 

Magyarországra juttatták jogellenesen a zöldhatáron keresztül gyalogosan, 

illetve a Tiszán csónakkal átúsztatva Tiszakóród, valamint Szatmárcseke 

határmenti területein. Az I. rendű vádlott által szervezett elkövetői kör 

kereskedelmi tevékenységet folytatott: a cigarettákat rendszeres 

haszonszerzésre törekedve értékesítették ellenérték fejében.  

I. rendű vádlott és az általa irányított bűnszervezet tagjai illegálisan 

kereskedtek több, mint 53.000 doboz különféle márkájú adózatlan 

cigarettával. Az ügyben a vádlottak kihallgatása várható. 

 

Megjegyzés: A bizonyítási eljárás iratismertetéssel folytatódik. 

 

Információ: Dr. Toma Attila 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

tomaa@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. január 18. 

        Dr. Toma Attila 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


