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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

S. L. és 3 társa Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2018.06.18. 

 

8.30 B.15/2018. 

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 vádirat ismertetése és a vádlottak kihallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.06.20. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 13. sz. tárgyalóterem 

Á. T. és társa Gondatlanságból 

elkövetett emberölés 

vétsége 

2018.06.20. 8.30 

 

B.607/2016. 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint 2015. július 27-én az I. és II. rendű vádlott gyermeke játék 

közben - szabálytalanul vételezett elektromos áram felhasználásával - a zárlatos 

hűtőszekrény fém alkatrészéhez véletlenül hozzáért, és halálos áramütést 

szenvedett. Halála közvetlen okozati összefüggésben volt a vádlottak által 

szabálytalanul vételezett villanyárammal üzemeltetett, sérült elosztó és 

hűtőszekrény zárlatos meghibásodásával.  

Megjegyzés: A bíróság szakértő meghallgatásával folytatja a bizonyítási 

eljárást. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. június 18-22. 
 
 

2018.06.21. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 38. sz. tárgyalóterem 

J. Z. és társai Nagyobb vagyoni 

hátrányt okozó hűtlen 

kezelés bűntette 

2018.06.21. 13.00 B.1767/2016. 

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

önkormányzatnak és az általa működtetett kft-nek. 

Megjegyzés: Az ügyben szakértők meghallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sorosl@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. június 13. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 

 

 


