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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. július 8 – július 12. 
 

2019.07.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.07.08. 

 

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 iratismertetés várható. 

 

Információ: 
Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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2019.07.09. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.230/2019. R. J. és 2 társa Bűnszervezetben, 

üzletszerűen elkövetett 

emberkereskedelem 

bűntette 

2019.07.09. 9.00 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. és II. rendű vádlott 2013 és 2015 között külföldi prostitúciós 

tevékenység végzésére kiszolgáltatott helyzetben lévő magyar nőket toborzott 

Svájcba, Ausztriába, Németországba és Belgiumba. I. és II. rendű vádlott a 

prostitúciót folytató nők keresetéből tartotta fenn magát. 

2016-tól I. és II. rendű vádlott egy svájci állampolgárral együttműködve 2017. 

októberéig egy kizsákmányoláson alapuló bűnszervezetett működtettek, ahol 

a feladatokat és a részesedésüket előre, egymás között megosztották. A 

személyszállításban és a pénz Magyarországra hozatalában III. rendű vádlott 

közreműködött.  

I. rendű vádlott mintegy 2 millió, II. rendű vádlott mintegy 5 millió forint 

összeggel gazdagodott a bűncselekmény elkövetése során. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 
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KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. JÚLIUS 8 – JÚLIUS 12. 
 

 

 

2019.07.11. 

 

KISVÁRDAI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. em. 34. sz. tárgyalóterem 

B.85/2019. D. Cs. közúti baleset 

gondatlan okozásának 

vétsége 

2019.07.11. 

 

8.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2018. december 2-án délután Kisvárda lakott 

területén közlekedett az általa vezetett személygépkocsival. Amikor a vádlott 

megközelítette a kijelölt gyalogosátkelőhelyet, nem adott elsőbbséget az 

úttesten áthaladó sértettnek, akit a gépjárművel elütött. A baleset 

következtében a sértett 8 napon túl gyógyulú sérülést szenvedett. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés várható. 

 

Információ: Dr. Resán Dalma 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto_szabolcs@nyiregyhazit.birosag.hu 

 

 
 

 

Nyíregyháza, 2019. július 04. 

   Dr. Resán Dalma 

       sajtószóvivő 
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