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2019. El. XI. B. 5/12. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. március 18-22. 

 

 
2019.03.19-21. 

 

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 

2019.03.19. 

2019.03.20. 

2019.03.21. 

 

9.00 

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@nyiregyhazit.birosag.hu,  konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2019.03.20. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

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

indokból, különös 

kegyetlenséggel 

elkövetett emberölés 

bűntettének kísérlete 

2019.03.20. 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: A törvényszék tanúk kihallgatásával folytatja az eljárást. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 
2019.03.21. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.674/2018. P-né V. T. É. és 

társai 

Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2019.03.21. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2010-ben hűtőház létesítéséhez nyújtottak be 

támogatási kérelmeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Sz-Sz-B. 

Megyei Kirendeltségéhez, majd vállalkozási szerződést kötöttek egy céggel 

hűtőházak kivitelezésére, aki a feladatokat alvállalkozók bevonásával oldotta 

meg. A cég lényegesen magasabb összegen számlázta tovább a munkát, 

jelentősen megnövelve ezáltal a projekt költségét. A cég bevonása gazdasági 

szempontból nem volt indokolt. A vádlottak hitelekből, illetve körbeutalások 

útján fizették a fővállalkozó felé a számlákat, valós gazdasági kapcsolat látszatát 

keltve. A cég bevonása azt a célt szolgálta, hogy növeljék a projekt költségeit, így 

csökkentsék a saját finanszírozási kötelezettségüket. A vádlottak 

megtévesztették a hatóságot, és valótlan adatokat közöltek, a szükséges önerő 

hiányában. A benyújtott pályázatok eredményessége alapján, a bűncselekmény 

elkövetése révén II. rendű vádlott 152, III. rendű vádlott 153 millió forinttal 

gazdagodott.  
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Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. március 18-22. 

 
2019.03.18. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

B.1687/2017. H. N. P. Jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2019.03.18. 

 

9.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott évek óta termékkereskedelemmel foglalkozott. 

A vádlott és osztrák ismerőse egy fiktív céget hozott létre Bécsben azzal a 

céllal, hogy - tényleges üzleti tevékenység nélkül - szén-dioxid kvóták 

eladását ígérve magyar sértettektől pénzt szerezzenek. A sértetteknek azt 

állították, hogy az általuk eladott szén-dioxid kvóták értéke folyamatosan 

növekszik, a tőzsdén is lehet velük kereskedni, illetve a cég 1 év elteltével 33 

%-os haszonnal vissza is vásárolja azokat. Valójában a cég nem rendelkezett 

szén-dioxid kvótákkal, és a sértettek részére a befektetett összegeket 1 év 

elteltével sem fizették vissza. A cég 98 sértettet károsított meg. 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 
 

 

Nyíregyháza, 2019. március 13. 

   Sterné dr. Deák Andrea 

          sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


