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NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2018. november 19-23. 

 

 
2018.11.19-20. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

B.1687/2017. H. N. P. Jelentős kárt okozó, 

bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2018.11.19. 

2018.11.20. 

 

9.30 

9.30 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott évek óta termékkereskedelemmel foglalkozott. 

A vádlott és osztrák ismerőse egy fiktív céget hozott létre Bécsben azzal a 

céllal, hogy - tényleges üzleti tevékenység nélkül - szén-dioxid kvóták 

eladását ígérve magyar sértettektől pénzt szerezzenek. A sértetteknek azt 

állították, hogy az általuk eladott szén-dioxid kvóták értéke folyamatosan 

növekszik, a tőzsdén is lehet velük kereskedni, illetve a cég 1 év elteltével 33 

%-os haszonnal vissza is vásárolja azokat. Valójában a cég nem rendelkezett 

szén-dioxid kvótákkal, és a sértettek részére a befektetett összegeket 1 év 

elteltével sem fizették vissza. A cég 98 sértettet károsított meg. 

Megjegyzés: Az ügyben iratismertetés várható. 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2018.11.19. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

B.611/2018. T. B. és társai Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2018.11.19. 

 

8.30 

 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint I. rendű vádlott 2011-ben egy középiskolát alapított, mely 

különböző módokon hirdette a tevékenységét a legalitás látszatát keltve.  

I., II. és III. rendű vádlottak 2015-től I. rendű vádlott irányítása alatt álló kft. 

felhasználásával normatív támogatást szereztek meg az állami költségvetésből 

olyan diákok után is, akik csak névleg az iskola diákjai. A tanulói létszám 

felduzzasztását a vádlottak úgy érték el, hogy tevékenységükbe bevonták IV. 

rendű vádlottat is, akinek feladata volt a fiktív tanulói adatbázisok létrehozása. 

Ennek keretében hátrányos helyzetű embereket toborzott aziskolába azzal, hogy 

az órákra bejárni nem kell, és két év múlva érettségi bizonyítványt kapnak, csak 

be kell iratkozniuk. 

A bűnszervezet által jogosulatlanul megszerzett támogatások összege nem 

állapítható meg pontosan, de legalább 15 millió forint volt, mellyel I. rendű 

vádlott a költségvetés rovására gazdagodott. A vádlottak szándéka ennél 

nagyobb összegek megszerzésére irányult, melyet a büntetőeljárás hiúsított 

meg. 

Megjegyzés: Az ügyben vádirat ismertetése és a vádlottak kihallgatása 

várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2018. november 16. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


