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2019. El. XI. B. 5/5. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. január 28 – február 1. 

 

 
2019.01.28. és 2019.01.30. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó 

bűnszövetségben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.01.28. 

2019.01.30. 

 

8.30 

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 tanúk kihallgatása várható. 

 

Információ: 
Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

sajto@nyiregyhazit.birosag.hu, konczv@nyhaza.birosag.hu 
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2019.01.31. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 4. sz. tárgyalóterem 

B.667/2018. Sz. T. Különösen nagy vagyoni 

hátrányt okozó, 

üzletszerűen elkövetett 

költségvetési csalás 

bűntette 

2019.01.31. 9.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlott saját cége által közvetlenül kínai eladóktól vásárolt 

különböző termékeket, s az értékesítési láncba papíron közbeiktatott egy 

külföldi és egy magyar céget azt a látszatot keltve, hogy az árut a kínai eladótól a 

külföldi cég vette meg, majd tovább értékesítette a magyar cégnek, aki végül az 

árut a vádlott cégének adta el. 

A csak papíron történő értékesítésről a magyar cég nevében valótlan tartalmú 

számlát állítottak ki a vádlott cége felé, aki ezek ÁFA-tartalmát adóbevallásaiban 

levonásba helyezte, így a fizetendő adóját jogosulatlanul csökkentette.  

E tevékenységével a vádlott 2011. őszétől 2013. tavaszáig összesen 108 millió 

forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő  

30/380-6786 

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

2019. január 30. 
 

 

2019.01.30. 

 

MÁTÉSZALKAI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 5. sz. tárgyalóterem 

B.286/2018. B. G. Reintegrációs őrizet 

szabályainak 

megszegésével 

elkövetett fogolyszökés 

vétsége 

2019.01.30. 

 

10.00 

A vádirat szerint a vádlott korábbi bűncselekményei miatt a Székesfehérvári 

Törvényszék 2018. november 16-ig elrendelte reintegrációs őrizetét, melynek 

keretében nyomkövető eszközt helyeztek rá. A vádlott lakóhelyét csak kedden 

és csütörtökön 8-12 óra közötti időintervallumban hagyhatta el.  

2018. március 14-én - szerdai napon - délelőtt a vádlott lakóháza udvarán egy 

konyhakéssel levágta a lábán lévő nyomkövető eszközt, majd onnan engedély 

nélkül ismeretlen helyre távozott azért, hogy kivonja magát a büntetés 

végrehajtása alól.  

A rendőség munkatársai még aznap délután elfogták a vádlottat, aki egy 

hétvégi házban rejtőzködött, és beszállították a büntetés-végrehajtási 

intézetbe. 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: 
Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

Nyíregyháza, 2019. január 21. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 

 

 

 

 


