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2019. El. XI. B. 5/9. 

 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK 

2019. február 25 – március 1. 

 

 
2019.02.25. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.269/2018. M. M. és társa  Jelentős mennyiségű 

kábítószerre elkövetett 

kábítószer kereskedelem 

bűntette 

2019.02.25. 14.00 

 

Az ügy lényege:  

A vádirat szerint a vádlottak 2017 tavaszán Budapesten kábítószer tartalmú 

tablettákat vásároltak, melyeket később Nyíregyházán rendszeresen 

értékesítettek különböző személyeknek. 2017. június 9-én a rendőrség 

házkutatást tartott a II. rendű vádlott lakásán, és 7 db kábítószer tartalmú 

tablettát foglalt le. 

2017. június 8-án I. rendű vádlott ismét Budapestre utazott, ahonnan 196 db 

kábítószer tartalmú tablettát vásárolt továbbértékesítés céljából, majd 

visszaindult Nyíregyházára. A városba érkezve a rendőrség igazoltatta, és 

lefoglalta a tablettákat. 

 

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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2019.02.26. 

 

NYÍREGYHÁZI TÖRVÉNYSZÉK Fsz. 7. sz. tárgyalóterem 

B.668/2018. Sz. G. és 4 társa Jelentős vagyoni 

hátrányt okozó 

költségvetési csalás 

bűntette 

2018.09.26. 8.30 

Az ügy lényege:  

A vádlottak a községi óvoda tornaszobával történő bővítése céljából pályázatot 

nyújtottak be, amelyen az önkormányzat 11.640.000 Ft támogatási összeget 

nyert el. A bővítés iránt azonban a vádlottak nem intézkedtek. A lehívott 

támogatást annak céljától eltérően az önkormányzat saját működési 

költségeire fordította. Annak érdekében, hogy a pályázati összeg 

visszafizetését elkerüljék, az éves beszámolót azzal a tartalommal nyújtották 

be, hogy abban az elnyert támogatás került feltüntetésre.  

A helyi sportegyesület elnökeként I. rendű vádlott 2013-2015 között beruházás 

és felújítás jogcímén támogatásokat igényelt a Magyar Labdarúgó 

Szövetségtől. A támogatásként kapott mintegy 30 millió forintot a 

meghatározott céltól eltérően használta fel. 

Az ügyben három vádirat kerül egyesítésre, így az elkövetési érték meghaladja 

az 50 millió forintot. 

 

Megjegyzés: Az ügyben előkészítő ülés megtartása várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 
2019.02.26. és 28. 

 

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 

2019.02.26. 

2019.02.28. 

 

9.00 

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. 
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A vádlottak által okozott kár több százmillió forint. 

Megjegyzés: A bíróság tanúk és szakértők meghallgatásával folytatja a 

bizonyítási eljárást. 

 

Információ: Sterné dr. Deák Andrea 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

 

 

 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG 

2019. február 25 – március 1. 
 

 

2019.02.26. és 28. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 24. sz. tárgyalóterem 

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

bűnszövetségben és 

üzletszerűen elkövetett 

csalás bűntette 

2019.02.26. 

2019.02.28. 

 

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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2019.02.27. 

 

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG Fsz. 8. sz. tárgyalóterem 

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

hátrányt okozó, 

üzletszerűen, 

bűnszervezetben 

elkövetett költségvetési 

csalás bűntette 

2019.02.27. 

 

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 az iskolába 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 iratismertetés várható. 

 

Információ: Dr. Sörös László 

sajtószóvivő 

30/380-6786 

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

 

 

Nyíregyháza, 2019. február 21. 

   Dr. Sörös László 

       sajtószóvivő 

 


