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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2018.11.05. 

 

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 a vádlottak kihallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.11.08. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK II/1. sz. tárgyalóterem 

B.676/2017. K. L. és 37 társa Bűnszervezet tagjaként 

elkövetett különösen nagy 

vagyoni hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2018.11.08. 

 

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: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

2018.11.09. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.135/2018. G. I. Emberölés bűntette 2018.11.09. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott Nyíregyházán közös ingatlanban élt jelentősen leromlott 

egészségi állapotban lévő házastársával, aki 2016. novemberétől már az ágyból 

felkelni sem tudott.  A kétszobás ház egyik szobájában a vádlott, másikban a 

felesége lakott. A sértett szobájában a fűtést cserépkályha biztosította, melyet a 

vádlottnak kellett volna fűtenie, ő azonban italozó életmódja és a sértett sorsa 

iránti közömbössége miatt ezt nem tette meg.  

2016. december 19-én sem volt befűtve a szobában. A vádlott a délutáni órákban 

észlelte, hogy a sértett a szokásosnál is rosszabb állapotban van, ezért – 

szomszédja felszólítására – mentőt hívott. A mentőápolók a sértettet rendkívül 

elhanyagolt állapotban, ellátatlanul, kihűlve találták. Melegítését, újraélesztését 

megkísérelték, majd kórházba szállították, azonban a szakszerű orvosi ellátás 

ellenére – kihűlés és szívelégtelenség miatt – még aznap elhalálozott. 

Megjegyzés: Az ügyben tanú kihallgatása, perbeszéd és előreláthatólag 

ítélethirdetés várható. 
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Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. október 29. 

Dr. Sörös László                                                                                                                    

sajtószóvivő 
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