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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. május 13-17. 
 

 

 

2019.05.16. 

 

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 

2019.05.16.  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_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. május 13-17. 
 

2019.05.15. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 38. sz. tárgyalóterem 

B.1767/2016. J. Z. és társai Nagyobb vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2019.05.15. 9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy szabolcsi település polgármestereként 

megállapodott a benzinkutat üzemeltető III. rendű vádlottal abban, hogy az 

önkormányzat hivatali járművei tankolása során kedvezményt és halasztott 

fizetési lehetőséget biztosít számukra. 

Az üzemanyag vételezés ezen lehetőségét kihasználva I. és II. rendű vádlott 

beleegyezésével olyan magánszemélyek is tankoltak 2010-től az önkormányzat 

terhére, akik a polgármesterrel családi, baráti kapcsolatban álltak.  

III. rendű vádlott utasítást adott a IV. és V. rendű, kútkezelőként dolgozó 

vádlottaknak, hogy ezen személyek vonatkozásában füzetbe kell írni a 

tankolásokat, és azokról szállítólevelet kell kiállítani. A vádlottak tudtak arról, 

hogy a tankolásokat az önkormányzat fogja kifizetni. 

A vádlottak fenti tevékenységükkel több, mint 2,5 millió Ft kárt okoztak az 

önkormányzatnak és az általa működtetett kft-nek. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértői vélemény ismertetése várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

 

2019.05.16. 

 

Nyíregyházi Járásbíróság Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.1480/2018. V. N. és 2 társa  Befolyással üzérkedés 

bűntette 

2019.05.16. 8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott - különböző bűncselekmények elkövetése 

céljából - magát a vele kapcsolatba kerülő személyeknek valótlanul úgy 



 3 

mutatta be, mintha a Terror Elhárítási Központ hivatásos állományú tagjaként 

rendőri szolgálatot látna el alezredesi rangban. Annak érdekében, hogy az 

általa közölt adatok hihetőek legyenek, nagy értékű járművet kért kölcsön, 

amelyben rendőrségi megkülönböztető fényjelző készüléket tárolt és a 

rendőrségi igazolványhoz hasonló jelvényt tartott magánál. A vádlott amint 

tudomást szerzett arról, hogy a vele kapcsolatba kerülő személyeknek milyen 

gondjai vannak, a konkrét problémához igazodó „hivatali segítséget, 

kapcsolatrendszert” ajánlott fel. A bűncselekmények elkövetésébe bevonta 

egészségügyi végzettséggel rendelkező volt házastársát, II. rendű vádlottat is, 

akit elismert főorvosként tüntetett fel.  

 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés és perbeszéd megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu  

 

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. május 9. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 

 


