
 
 

4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2. Pf. 85  
  t. 06 42 523-902, 06 42 523-903  
  f. 06 42 410-045, 06 42 523-904 
  e. birosag@nyiregyhazit.birosag.hu  
  http://nyiregyhazitorvenyszek.birosag.hu 
 

2019. El. XI. B. 5/18. 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. április 29 - május 3. 
 

2019.04.29. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.15/2018. S. L. és 3 társa Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.04.29. 

 

8.30 

 

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlott 2009-ben egy gazdasági társaságot 

hozott létre azért, hogy az elérhető központi támogatásokat jogosulatlanul 

megszerezzék. 

I. rendű vádlott egy régi aszalógépet vásárolt, melyet felújíttatott, és a gépet 

pályázat keretében vásárolt új berendezésként tüntette fel. A gépről III. rendű 

vádlott – 5 millió forint ellenében - egy valótlan tartalmú számlát állított ki, 

mely szerint a gép értéke 670 millió forint. III. rendű vádlott valójában a géppel 

soha nem rendelkezett, azzal gazdasági tevékenységet nem végzett. A kft. ezt 

követően benyújtotta támogatási kérelmét, s az eljárás során a pályázatot 

kiíró szerv 2010-ben több, mint 300 millió forintot utalt át a cég részére. 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2019.04.30. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.668/2018. Sz. G. és 4 társa Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2018.04.30 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádlottak a községi óvoda tornaszobával történő bővítése céljából pályázatot 

nyújtottak be, amelyen az önkormányzat 11.640.000 Ft támogatási összeget 

nyert el. A bővítés iránt azonban a vádlottak nem intézkedtek. A lehívott 

támogatást annak céljától eltérően az önkormányzat saját működési 

költségeire fordította. Annak érdekében, hogy a pályázati összeg 

visszafizetését elkerüljék, az éves beszámolót azzal a tartalommal nyújtották 

be, hogy abban az elnyert támogatás került feltüntetésre.  

A helyi sportegyesület elnökeként I. rendű vádlott 2013-2015 között beruházás 

és felújítás jogcímén támogatásokat igényelt a Magyar Labdarúgó 

Szövetségtől. A támogatásként kapott mintegy 30 millió forintot a 

meghatározott céltól eltérően használta fel. 

Az ügyben három vádirat kerül egyesítésre, így az elkövetési érték meghaladja 

az 50 millió forintot. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk kihallgatása 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 29 – május 3. 
 

 

 

2019.04.29. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.611/2018. T. B. és társai Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.04.29. 

 

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. április 24. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 


