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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. április 8-12. 
 

2018.04.12. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK  I. em. 28. sz. tárgyalóterem 

Bf.400/2018. M. Cs. 

 

Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2019.04.12. 8.30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint 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.  

Az elsőfokú bíróság a vádlottat 2017. április 24-én 1 év, végrehajtásában 1 év 

próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, valamint 3 évre eltiltotta a 

gazdasági társaságokban betöltött vezető tisztségviselő foglalkozástól. 

A másodfokú bíróság 2018. január 30-án a vádlottat az ellene hűtlen kezelés 

bűntette miatt emelt vád alól felmentette. 

A Debreceni Ítélőtábla 2018. május 28-án a másodfokú bíróság ítéletét 

hatályon kívül helyezte, és új eljárás lefolytatását rendelte el. 

Megjegyzés: Az ügyben a vádlott, tanúk és szakértők meghallgatása 

várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2019. április 8-12. 

 

 
2019.04.08. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.611/2018. Dr. T. B. és 

társai 

Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.04.08. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott 2011-ben egy középiskolát alapított, mely 

különböző módokon hirdette a tevékenységét a legalitás látszatát keltve.  

I., II. és III. rendű vádlottak 2015-től I. rendű vádlott irányítása alatt álló kft. 

felhasználásával normatív támogatást szereztek meg az állami költségvetésből 

olyan diákok után is, akik csak névleg az iskola diákjai. A tanulói létszám 

felduzzasztását a vádlottak úgy érték el, hogy tevékenységükbe bevonták IV. 

rendű vádlottat is, akinek feladata volt a fiktív tanulói adatbázisok létrehozása. 

Ennek keretében hátrányos helyzetű embereket toborzott az iskolába azzal, 

hogy az órákra bejárni nem kell, és két év múlva érettségi bizonyítványt kapnak, 

csak be kell iratkozniuk. 

A bűnszervezet által jogosulatlanul megszerzett támogatások összege nem 

állapítható meg pontosan, de legalább 15 millió forint volt, mellyel I. rendű 

vádlott a költségvetés rovására gazdagodott. A vádlottak szándéka ennél 

nagyobb összegek megszerzésére irányult, melyet a büntetőeljárás hiúsított 

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 28. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 


