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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. október 8-12. 

 

 
2018.10.08. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II. em. nagyterem 

B.92/2018. B. J. és 15 társa Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen és 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2018.10.08. 13.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint az I. rendű vádlott feleségével, II. rendű vádlottal 2008-ban egy 

kft-t alapított, amelynek felügyelő bizottságában III. rendű vádlott is részt vett. A 

kft. keretein belül két művészeti iskolát tartottak fenn, melyek táncoktatással 

foglalkoztak. A további vádlottakat tánctanárként foglalkoztatták az 

intézményekben. 

I. és II. rendű vádlott olyan tanulókra is igényelte és felvette a normatív 

állami támogatásokat, akik ténylegesen nem voltak az intézmények diákjai. A 

valótlan tartalmú igénylések alapján a vádlottak mintegy 100 millió forintot 

meghaladó hátrányt okoztak az állami költségvetés részére. Az Államkincstár 

által biztosított forrásokból a vádlottak tízmilliós nagyságrendben vettek fel 

készpénzt, továbbá nagy értékű luxus gépjárművek lízing díjait is az így befolyt 

összegekből fedezték.  

Megjegyzés: Az ügyben a vádlottak kihallgatása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

sajto@nyhaza.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.10.10. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.735/2016. J. G. Különösen jelentős 

mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer birtoklásának 

bűntette 

2018.10.10. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott 2015. november 4-én személygépkocsival 

Budapestre utazott azért, hogy kábítószert vásároljon. A Kőbányai úti kínai 

piacon egyik ismerősétől 636 db kábítószer tartalmú tablettát vásárolt, 

melyekért 80.000 forint készpénzt, és egy mobiltelefont adott vételárként.  

Hazafelé tartva látta, hogy az úton rendőri intézkedés folyik, ezért az útközben 

zokniba tekert kábítószert kidobta az autóból. A járőr észlelte a kidobott 

tárgyat, melyet a helyszínen lefoglaltak. 

 

Megjegyzés: Az ügyben ítélethirdetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2018. október 8-12. 

 

 
2018.10.09. 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG II. em. nagyterem 

B.1900/2016. T. R. és 15 társa Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2018.10.09. 

2018.10.11. 

8.30 

8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott egy összehangoltan működő bűnszervezetet 

hozott létre és irányított. A bűnszervezet tagjai 2015. novemberétől 2016. 

júliusáig rendszeresen szereztek be jelentős mennyiségű adózatlan cigarettát 

Ukrajnából, és azt a hatóságok kijátszásával Magyarországra juttatták 

jogellenesen a zöldhatáron keresztül gyalogosan, illetve csónakkal. Az 

illegálisan az országba juttatott cigarettát Magyarországon értékesítették, 

ezáltal 39 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek. 

Megjegyzés: Az ügyben perbeszédek megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. október 4. 

        Dr. Sörös László 

                                                                                                               sajtószóvivő 

 

 


