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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK I. em. 25. sz. tárgyalóterem 

Dr. H. Á. Előnyért hivatali 

kötelességét megszegve 

elkövetett hivatali 

vesztegetés bűntette 

2018.06.05. 

9.00 

I/25.  B.466/2016. 

A vádirat szerint a vádlott egy Szabolcs megyei járási földhivatal 

osztályvezetőjeként dolgozott a vádbeli időszakban. A Nemzeti Védelmi 

Szolgálat munkatársa a vádlottal álnéven megismerkedett, majd tőle 

találkozót kért. A találkozó során a  tárgyaló tiszt arra kérte a vádlottat, hogy 

szerezze meg egy magánszemély ingatlanjainak az adatait a földhivatali 

nyilvántartásból. A vádlott erre ígéretet tett, mire a tiszt anyagi 

ellenszolgáltatást is kilátásba helyezett.  

Dr. H. Á. a jogtalan vagyoni előnyként azt kérte, hogy az ingatlanra vonatkozó 

adásvételi szerződést ő készíthesse el, mivel ügyvédi pályára készül. Ezt 

követően a vádlott és a tárgyalótiszt a földhivatali helyiségébe ment, ahol a 

vádlott a kért ingatlan-nyilvántartási keresést elvégezte, az adatokat átadta. A 

tiszt 100.000 forintot adott át, melyet a vádlott nadrágja zsebébe rakott.  

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: 
Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. II/1. sz. tárgyalóterem 

K. L. és 37 társa Bűnszervezet tagjaként 

elkövetett különösen 

nagy vagyoni hátrányt 

okozó költségvetési 

csalás bűntette 

2018.06.07. 9.00 

 

B.676/2017. 

 

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 a még ki nem hallgatott vádlottak, illetve tanúk 

kihallgatásával folytatja a bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 
 

 

 

Nyíregyháza, 2018. június 1. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 


