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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. április 15-18. 
 

2019.04.16. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.674/2018. P-né V. T. É. és 

társai 

Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2019.04.16. 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.  

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2019. április 15-18. 
 

2018.04.17. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG  II. em. 36. sz. tárgyalóterem 

Fk.34/2019. Fk. K. M. és 

társa 

 

Rongálás bűntette 2019.04.17. 8.30 

Az ügy lényege:  

 

A vádirat szerint a vádlottak 2018. április 7. és 9. között időszakban 

bementek egy szabolcsi község köztemetőjébe, ahol 13 síremléket rongáltak 

meg úgy, hogy azokról vagy a sírkövet döntötték le a földre, vagy a 

virágtartókban tettek kárt. A bűncselekményekkel okozott kár összesen 

290.000 forint. 

Ezt követően 2018. július 14-én II. rendű vádlott az ablakon bemászott egy 

lakóházba, és onnan 130.000 forint készpénzt, ruhaneműt és használati 

tárgyakat tulajdonított el. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

 
 

 

Nyíregyháza, 2019. április 11. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 

 

 


