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2020.01.07., 09. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

B.674/2018. P-né V. T. É. és 

társai 

Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2020.01.07. 

2020.01.09. 

9.00 

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 a vádlottak kihallgatása, szakértő és tanúk meghallgatása 

várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2020.01.08. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. emelet 27. sz. tárgyalóterem 

B.255/2019. Zs.S.E. Kereskedéssel, jelentős 

mértékre elkövetett 

kábítószer-

kereskedelem bűntette 

2020.01.08. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2016. és 2018. év között jövedelmének kiegészítése 

céljából több alkalommal speed típusú kábítószert vásárolt és adott el több 

személynek. 

2018. október 1-jén a vádlott Budapestre utazott azért, hogy speed típusú 

anfetamint tartalmazó kábítószert vásároljon, majd hazafelé tartott, amikor egy 

Szabolcs megyében található Shell kútnál a vádlottat rendőri ellenőrzés alá 

vonták, és gépjárművének ellenőrzése során gépkocsija motorterében, valamint 

a bal első lámpatest mögött 163,8 gramm súlyú kábítószert foglaltak le. Ezt 

követően a vádlott lakásában házkutatást tartottak, mely során lefoglalásra 

került 1 db digitális mérleg, és több önzáró műanyag tasak. 

 

Megjegyzés: Az ügyben tanúk meghallgatása és szakértői vélemény ismertetése 

várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2020.01.09. 
 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG I. emelet 24. sz. tárgyalóterem 

B.1157/2019. B.A. Rablás bűntette és más 

bűncselekmények  

2020.01.09. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2012. október és 2019. július közötti időben több 

alkalommal megjelent egy Szabolcs megyei vegyesboltban azért, hogy 

élelmiszert, illetve alkoholt vigyen magával azok kifizetése nélkül. 

Amikor a sértett a vádlott kérését megtagadta, fenyegető hangnemben kiabálni 

kezdett, a pulton lévő árukészletet leseperte. A sértettben a vádlott kijelentései 

félelmet keltettek, ezért többször eltűrte, hogy a vádlott fizetés nélkül távozzon a 

boltból. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

Információ: Dr. Resán Dalma 
sajtószóvivő  
30/380-6786 
sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

Nyíregyháza, 2019. december 21. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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